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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 

PIBID/CAPES/URI/2012 
Estão abertas as Inscrições para o processo seletivo de Iniciação à Docência para Bolsistas 

do PIBID. 

 
VAGAS DISPONÍVEIS URI CAMPUS SANTIAGO 

SUBPROJETOS Nº DE VAGAS CAMPUS SUPLENTES 
(Cadastro Reserva) 

Ciências Biológicas 05 Até 03 
Letras 05 Até 03 
Matemática 05 Até 03 
Pedagogia – Alfabetização 05 Até 03 

 
DAS INSCRIÇÕES 
Poderão candidatar-se à Bolsa de Iniciação à Docência, os estudantes dos cursos de 

Licenciatura da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI que 

atendam aos seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no país; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso masculino, com o serviço militar; 

c) estar regularmente matriculado em curso de Licenciatura nas áreas abrangidas pelo 

PIBID/URI; 

d) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo ele seja aprovado; 

e) dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID e às atividades 

determinadas pelo coordenador do seu curso, sem prejuízo das atividades discentes regulares; 

f) não acumular bolsa de pesquisa de agência de fomento federal. 

 

DA SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos se dará com caráter classificatório e obedecerá aos seguintes 

critérios: 

a) coeficiente de rendimento acadêmico compatível com os objetivos do PIBID (avaliação 

do histórico escolar); 

b) carta de intenção/motivação justificando o interesse do licenciando em atuar futuramente 

na educação básica pública. 

c) entrevista com Coordenador do subprojeto e do Curso ao qual se subordina, além da 

Coordenadora de Recursos Humanos 

d) atestado de regularidade acadêmica e administrativa da Universidade. 
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CALENDÁRIO 
25 de junho a 10 de julho Inscrição dos candidatos 
11 e 12 de julho de 2012 Seleção 
18 de julho de 2012 Divulgação dos resultados 
01 de agosto de 2012 Início das atividades 
31 de julho 2013 Término das atividades 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DURAÇÃO DAS BOLSAS 
O Licenciado selecionado para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência, denominado bolsista, receberá como bolsa-auxílio, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, valor definido pela CAPES/MEC, devendo cumprir a carga horária de 30 horas 

mensais nas escolas-campo, acrescidas das horas para atividades semanais determinadas pelo 

coordenador do subprojeto, não devendo exceder a 20 horas semanais. 

 
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
Para a inscrição dos candidatos à Bolsa é necessária a apresentação dos documentos 

abaixo: 

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (anexo ao Edital ou retirar no Recursos 

Humanos) 

b) Declaração mostrando conhecer o edital e as atribuições de bolsista, datada e assinada 

(anexo ao Edital ou retirar no Recursos Humanos) 

c) Comprovante de matrícula no semestre em andamento. 

d) Histórico Escolar atualizado. 

e) Cópia do CPF. 

f) Cópia da Carteira de Identidade – RG. 

g) Cópia de comprovante de quitação dos deveres eleitorais 

h) Currículo Vitae resumido. 

i) Carta de intenção/motivação justificando o interesse do licenciando em atuar futuramente 

na educação básica pública. 

 

LOCAIS E HORÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
As inscrições deverão ser realizadas no Departamento de Recursos Humanos, no horário 

de expediente da Universidade: 

- Tarde: das 13h às 17h 

- Noite: das 19h às 22h30min. 

 

 

 

 

Qualquer dúvida, sanar no Departamento de Recursos Humanos, com Rita Nicola, 

Coordenadora RH URI Campus Santiago 

 


