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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS PARA O PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO DOCÊNCIA-PIBID/UESPI E 

CADASTRO DE RESERVA 

 

A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PREG/UESPI), por meio da Coordenação 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES-2022/2024), 

torna público o presente Edital de Abertura de processo seletivo de alunos licenciandos 

para atuarem como bolsistas ou não bolsistas (voluntários) no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Serão ofertadas, neste edital, 504 vagas para 

Alunos Bolsistas e 126 vagas para Alunos Voluntários, totalizando 630 vagas, 

destinadas aos alunos (as) regularmente matriculados (as) nos cursos de Licenciatura em 

Letras-Português, Letras-Inglês, Pedagogia, Ciências Sociais, Geografia, História, Física, 

Química, Biologia, Educação física e Filosofia. 

 

1 O PROGRAMA 

 

1.1 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, financiado pelo 

Ministério da Educação (MEC), através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso 

de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de 

educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. 

 

1.2 São objetivos do PIBID: 

I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

II - Contribuir para a valorização do magistério; 

III - Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

IV - Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 

busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

V - Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 

coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 

inicial para o magistério; 

VI - Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

1.3 Durante a vigência da bolsa, o licenciando bolsista de iniciação à docência se 

compromete a: 

I - Participar das atividades definidas pelo projeto; 

II - Dedicar-se no período de vinculação ao projeto, ao mínimo de 30 horas mensais sem 

prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como discente; 
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III - Informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento 

de sua bolsa; 

IV - Registrar e sistematizar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 

V - Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os em 

eventos sobre formação de professores da educação básica; 

VI - Possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da IES; 

VII - Participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela CAPES; e 

VIII - Firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da CAPES, 

atestando o atendimento aos requisitos de participação e o aceite das condições para o 

recebimento da bolsa.  

 

 

2 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições para seleção de alunos Bolsistas do PIBID-UESPI estarão abertas no 

período de 05 a 14/10/2022, e, deverá ser realizada de forma on-line. O discente deve 

enviar toda a documentação solicitada neste edital em PDF, arquivo único, ao e-mail do 

Coordenador de Área para o qual pleiteia a vaga, conforme consta no item 2.5 e Quadro 

1 deste Edital.  

 

2.2 São requisitos para inscrição: 

 

I - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da UESPI na área do subprojeto; 

II - Ter concluído no máximo 60% da carga horária regimental do curso de licenciatura ao 

ingressar no programa; 

III - Possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da UESPI;  

V - Dedicar-se às atividades do PIBID, observando a carga horária mínima de trinta horas 

mensais; 

VI - Firmar termo de compromisso. 

 

2.3 O discente que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio remunerado, 

poderá ser bolsista do Pibid, desde que não possua relação de trabalho com a IES 

participante ou com a escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 

 

2.4 A instituição participante não poderá impor restrições ao discente que possua vínculo 

empregatício, exceto no caso previsto no item 2.3. 

 

2.5 São documentos necessários para a inscrição: 

 

a) Formulário de Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I); 

b) Formulário de Carta de Motivação, justificando o interesse em participar do 

PIBID/UESPI (Anexo II); 

c) 01 Foto 3x4; 

d) Cópias do CPF e RG (frente e verso); 

e) Comprovação de votação na última eleição, ou declaração de quitação emitida pela 

Justiça Eleitoral; 

f) Histórico escolar do curso de graduação atualizado (do período em curso) com o 

rendimento acadêmico; 
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g) Cópia do cadastro do Currículo na Plataforma de educação básica, disponível em: 

https://eb.capes.gov.br/portal/. Após cadastrar o currículo, a plataforma permite gerar 

PDF.  

h) Cópia do currículo Lattes, disponível em: https://lattes.cnpq.br/ 

 

2.5.1 Os documentos do item 2.5 devem ser encaminhados em PDF (arquivo único) para o 

e-mail do Coordenador de área do subprojeto no qual está concorrendo. 

 

2.6 Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 

houver pendências sobre a  documentação requerida para a inscrição. 

 

2.7 A lista de inscrições homologadas, bem como o cronograma das entrevistas ocorrerão 

em data estabelecida no edital, sendo estas divulgadas nas  coordenações dos Cursos e 

enviadas para o e-mail do candidato.  
 
 

3 DAS VAGAS 

 

A Capes disponibilizou para o PIBID-UESPI 504 vagas para Alunos Bolsistas e 126 

vagas para Alunos Voluntários, totalizando 630 vagas, distribuídas conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição de vagas por área/campus e professores coordenadores de 

área. CR= Cadastro Reserva. 

 

Campus Área Professor 

Coordenador 

de área 

E-mail do Coordenador Vagas- 

alunos 

bolsistas  

Vagas- 

alunos 

voluntários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeta 

Torquato 

Neto – 

Teresina 

 

Física Nadja Vieira 

da Costa 

 

nadjavieira@ccn.uespi.br 8 2 + CR 

Química José Luiz Silva 

Sá 

 

joseluiz@ccn.uespi.br 16 4 + CR 

Educação Física Francilene 

Batista 

Madeira 

francilenebm@ccs.uespi.br 

 

16 4 + CR 

História  Cristiana Costa 

da 

Rocha 

cristianarocha@cchl.uespi.br 16 4 + CR 

Pedagogia Antonia 

Alves Pereira 

Silva 

antoniaalves@cceca.uespi.br 

 

16 4 + CR 

Letras Português Norma Suely 

Campos 

Ramos 

 

normacampos@cchl.uespi.br 16 4 + CR 

Ciências Sociais Roberto 

Alvares Rocha 

 

robertorocha@cchl.uespi.br 16 4 + CR 

Geografia Maria mariagomes@cchl.uespi.br 16 4 + CR 

https://eb.capes.gov.br/portal/
https://lattes.cnpq.br/
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Luzineide 

Gomes Paula 

 

Biologia Francisca 

Lúcia de Lima 

 

franciscalucia@ccn.uespi.br 

 

16 4 + CR 

 

 

 

Clóvis 

Moura – 

Teresina 

 

Pedagogia Isabel Cristina 

da Silva 

Fontineles 

isabelcristina@ccm.uespi.br 16 4 + CR 

Letras Português Rosangela 

Pereira de 

Sousa 

 

rosangelapereira@ccm.uespi.br 24 6 + CR 

História 

 

Pedro Pio 

Fontineles 

Fiho 

pedropio@ccm.uespi.br 8 2 + CR 

 

 

 

 

 

 

Prof. 

Alexandre 

Alves de 

Oliveira – 

Parnaíba 

 

 

Pedagogia 

Maria Ozita de 

Araújo 

Albuquerque 

 

mariaozita@phb.uespi.br 24 6 + CR 

Letras Português Silvana Maria 

Lima dos 

Santos 

 

silvanamaria@phb.uespi.br 8 2 + CR 

Letras Inglês Leonardo Davi 

Gomes 

de Castro 

Oliveira 

 

leonardodavi@phb.uespi.br 

 

16 4 + CR 

História Yuri Holanda 

da Nóbrega 

 

yuriholanda@phb.uespi.br 16 4 + CR 

Biologia  Maria da 

Conceição 

Sampaio Alves 

 

ceicaotx@phb.uespi.br 

 

8 2 + CR 

Interdisciplinar 

- Filosofia 

Lucas Rocha 

Faustino 

 

lucasrocha@phb.uespi.br 8 2 + CR 

Interdisciplinar 

– Ciências 

Sociais 

Radamés de 

Mesquita 

Rogério 

 

radames@phb.uespi.br 16 4 + CR 

 

 

Prof. 

Antônio 

Geovanne 

Alves de 

Sousa – 

 

Letras Inglês 

Sharmilla 

Ohana 

Rodrigues da 

Silva 

sharmillaohana@prp.uespi.br 

 

8 2 + CR 

Letras Português Patrícia de 

Oliveira 

Batista 

patriciaoliveira@prp.uespi.br 

 

8 2 + CR 
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Piripiri 

 

 

Interdisciplinar 

– Química/Física 

Eloise Cristina 

de Souza 

Rodrigues 

Garcia 

 

eloisecristina@prp.uespi.br 8 2 + CR 

 

 

 

 

 

Heróis do 

Jenipapo – 

Campo 

Maior 

 

 

Pedagogia 

 

Ana Gabriela 

Nunes 

Fernandes 

 

anagabriela@cpm.uespi.br 

 

16 4 + CR 

Geografia  Antônio José 

Castelo Branco 

Ribeiro 

 

antoniojose@cpm.uespi.br 16 4 + CR 

História  Francisco 

Chagas 

Oliveira 

Atanásio 

 

franciscoatanasio@cpm.uespi.br 

 

16 4 + CR 

Biologia  Hermeson 

Cassiano 

de Oliveira 

 

hermesoncassiano@cpm.uespi.br 16 4 + CR 

 

 

 

Prof. 

Barros 

Araújo – 

Picos 

 

 

Pedagogia 

Thaizi Helena 

Barbosa e 

Silva Luz 

 

thaizihelena@pcs.uespi.br 

 

16 4 + CR 

Letras Português Lília Brito da 

Silva  

 

liliabrito@pcs.uespi.br 

 

8 2 + CR 

Biologia Daniela 

Correia 

Grangeiro 

 

danielagrangeiro@pcs.uespi.br 16 4 + CR 

Educação Física Nélida 

Amorim da 

Silva 

 

nelida@pcs.uespi.br 

 

8 2 + CR 

 

Possidônio 

Queiroz – 

Oeiras 

 

Letras Português Djanes Lemos 

Ferreira 

Gabriel 

 

djaneslemos@ors.uespi.br 16 4 + CR 

História 

 

Diná Schmidt  dinaschmidt@ors.uespi.br 

 

16 4 + CR 

 

Dra. 

Josefina 

Demes – 

Floriano 

Letras Português Rubens 

Lacerda Loiola 

 

rubenslacerda@frn.uespi.br 

 

16 4 + CR 

Geografia Daniel César 

Menêses de 

danielcesarpi@gmail.com 16 4 + CR 



6 

 

 

 Carvalho 

 

 

Dom José 

Vasquez 

Dias- Bom 

Jesus 

 

 

Pedagogia Dryelle 

Patrícia Silva e 

Silva 

 

dryellepatricia@bjs.uespi.br   8 2 + CR 

Dep. 

Jesualdo 

Cavalcanti 

– Corrente 

 

 

Biologia 

Helena 

Carolina 

Onody 

 

helenacarolina@cte.uespi.br 16 4 + CR 

Total 504 126 + CR 

 

 

4 PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1  A seleção dos bolsistas para o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PIBID-UESPI será realizada por comissão local formada pelo Coordenador de Área 

(presidente da banca) e dois Professores. 

 

4.1.1 O presidente da banca ficará responsável pelo armazenamento dos documentos dos 

candidatos aprovados neste edital, e, deverá  fornecer à Coordenação Institucional quando 

solicitado.  

 

4.1.2 É de inteira responsabilidade do Presidente da banca enviar via SEI, direcionado ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) os seguintes documentos: ficha das inscrições 

homologadas (Anexo IV), ficha com o cronograma das entrevistas (Anexo V), ficha dos 

candidatos aprovados/eliminados na entrevista  (Anexo VI), ficha dos candidatos 

aprovados, classificados e eliminados neste edital  (Anexo VII) e ficha de interposição 

contra o resultado  (Anexo VIII), conforme datas estabelecidas neste edital.  

 

4.2 A Seleção dos bolsistas para o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PIBID-UESPI será realizada em quatro etapas, a saber: Rendimento acadêmico, avaliação 

da Carta Motivadora, Entrevista e Forma de Ingresso Institucional. 

 

1ª. Etapa: Rendimento acadêmico (classificatória/eliminatória) 

 

4.2.1 Só serão considerados classificados nesta etapa, os candidatos que tiverem 

rendimento acadêmico geral,   discriminado no Histórico Escolar, igual ou superior a 7,0 

(sete) pontos. 

 
4.2.2 No caso dos candidatos matriculados no primeiro bloco dos cursos, por não 
possuírem rendimento acadêmico geral, será atribuído 7,0 (sete) pontos. 
 
4.2.3 Esta etapa terá peso 6 (seis) no somatório total deste seletivo. 
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2ª. Etapa: Avaliação da Carta Motivadora (classificatória) 

 

4.2.4 A coordenação de área avaliará a Carta Motivadora do candidato. O candidato 

deverá descrever os motivos que o levaram a escolher o curso de licenciatura, seu 

entendimento sobre o que é ser professor e quais as suas expectativas quanto ao programa. 

Será atribuído  nota de 1 (um) a 5 (cinco) pontos para esta etapa do certame. 

 

4.2.5 A carta motivadora deverá ser escrita de forma manual, com caneta esferográfica de 

tinta preta ou azul e, deverá conter o mínimo de 25 linhas e o máximo de 30 linhas, esta, 

deverá ser enviada em formato PDF juntamente com os demais documentos exigidos no 

item 2.5.  

 

4.2.6 O canditado que não respeitar o limite do número de linhas será atribuído nota zero.  

 

3ª. Etapa: Entrevista (classificatória/eliminatória).  

 

4.2.7 Uma Banca formada por professor (es) coordenadores de área e outros docentes 

avaliará os candidatos, conforme os critérios abaixo: 

a) Disponibilidade para executar as atividades do projeto (1,0); 

b) Comprometimento na participação de formações na área do projeto oferecido pelo 

programa institucional (1,0); 

c) Consciência dos objetivos do Programa e da participação do aluno no projeto em que 

está se candidatando (1,0); 

d) Consciência da contribuição do programa no desenvolvimento profissional do aluno 

(1,0); 

e) Comprometimento na leitura e compreensão no Projeto Político Pedagógico da 

escola (1,0). 

 

4.2.8 A Banca atribuirá a nota de 1 (um) a 5 (cinco) pontos para esta etapa do certame. 

 

4.2.9 A entrevista ocorrerá de forma remota e as informações contendo data, horário e link 

será enviado ao e-mail do participante. Os candidatos, que não comparecerem à 

entrevista, conforme cronograma previamente estabelecido, estarão   eliminados deste 

certame. 

 

4.2.10  O somatório das notas da 2ª etapa (Carta Motivadora) e da 3ª etapa 

(Entrevista) terá  peso 3 (três) no    somatório total deste seletivo. 

 

4ª. Etapa: Forma de ingresso institucional (classificatória) 

 

4.2.11 Será considerado, ainda, nesta seleção a forma de ingresso do aluno na IES, conforme 

segue abaixo: 

a) Ampla concorrência; 

b) Ações Afirmativas (Cotas). 

 

4.2.12  Será atribuída a nota 5 (cinco) para os alunos ingressantes na UESPI via Ampla 

Concorrência e a nota 10 (dez) para os alunos ingressantes na IES via Ações Afirmativas 

(cotas). 

 

4.2.13  Esta etapa terá peso 1 (um) no somatório total deste seletivo. 
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5 RESULTADO FINAL 

 

5.1 O resultado final dar-se-á da classificação em ordem decrescente da nota final de cada 

candidato(a), conforme a fórmula abaixo: 

 

NFC = (Nra x 6) + [(Ncm + Ne) x 3] + (Ni x 1) 

10 

Sendo: 

NFC = Nota Final do Candidato 

Nra = Nota do 

Rendimento 

Acadêmico  

Ncm = Nota da 

Carta Motivadora 

Ne = Nota da Entrevista 

Ni = Nota atribuída ao ingresso do aluno 

 

5.2 Serão considerados aprovados, todos os candidatos classificados em ordem 

decrescente, conforme a nota final, dentro do número de vagas por área. Os demais 

classificados comporão, em ordem decrescente, o cadastro de reserva. 

 

5.3 A relação dos alunos aprovados e cadastro de reserva deverão estar afixados nas 

coordenações de cursos e divulgados no site oficial da UESPI (www.uespi.br). 

 

6 SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS 

 

6.1 Será permitida a substituição de bolsistas nas modalidades de iniciação à docência por 

outro discente não bolsista participante do subprojeto (voluntário). 

 

6.2 Não havendo participantes sem bolsa e desde que o prazo para o final da vigência do 

projeto seja maior do que quatro meses, a substituição poderá ser realizada por um novo 

participante selecionado através de aditivo ao presente edital. 

 

6.3 A substituição dos alunos bolsistas poderá ocorrer nas seguintes situações: 

 
I - Afastamento das atividades do projeto por período superior a 2 (dois) meses; 

II - Inobservância das obrigações e normas estabelecidas pela Portaria Nº 83, DE 27 DE 

ABRIL DE 2022;  

III - Desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do 

bolsista; 

IV - Trancamento de matrícula, abandono ou desligamento do curso;  

V - Término do prazo máximo de suspensão da bolsa sem o retorno do bolsista às 

atividades do projeto; 

VII - Término do prazo máximo de concessão de bolsas Capes; 

VIII - A pedido formal do bolsista. 

 

6.4 Os substitutos serão chamados na ordem de classificação do cadastro de reserva de 
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voluntários, desde que cumpram os critérios do edital.  

7 DA BOLSA: 

 

7.1 Serão concedidas bolsas de iniciação à docência, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, para o estudante de licenciatura, conforme os requisitos para a inscrição. 

 

7.2 As bolsas de iniciação à docência terão vigência de 18 meses. Esta vigência apenas 

terá validade enquanto durar a execução do subprojeto ou até incorrer uma das situações 

citadas no item 6.3, que justifiquem a substituição do bolsista. 

 

 

8. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO: 

 
 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

Publicação do Edital UESPI e divulgação 
 

04/10/2022 

Inscrições via e-mail direcionadas ao Coordenador de área            05 a 14/10/2022 

Envio das fichas de  inscrições homologadas (Anexo IV) e ficha 
com o cronograma das entrevistas (Anexo V)  ao (FUESPI-
PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e Publicação da homologação das 
inscrições e do cronograma das Entrevistas  - Nas coordenações dos 
cursos e e-mail do candidato. 
 

18/10/2022 

Entrevistas. 
 

           20 a 21/10/2022 

Envio da ficha dos candidatos aprovados/eliminados na entrevista  
(Anexo VI) ao (FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e  
 
Publicação do resultado das entrevistas  nas coordenações dos 

cursos e e-mail do candidato. 
 

24/10/2022 

Envio da ficha dos candidatos aprovados, classificados e eliminados  
neste edital  (Anexo VII) ao (FUESPI-
PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e  
 
Publicação do resultado dos candidatos aprovados, classificados e 
eliminados  neste edital nas coordenações dos cursos e e-mail do 
candidato. 
 

25/10/2022 

Interposição de recurso contra o resultado dos candidatos aprovados, 
classificados e eliminados. 
 

26/10/2022 

Resultado da Interposição de recurso contra o resultado dos 
candidatos aprovados, classificados e eliminados nas coordenações 
dos cursos e e-mail do candidato. 
 

27/10/2022 

Envio da ficha de interposição contra o resultado (Anexo VIII) ao 
(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e  
 
Envio da ficha dos candidatos aprovados, classificados e eliminados  

neste edital após a interposição de recurso  (Anexo VII) ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID). 
 

27/10/2022 
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Resultado Final após a interposição de Recursos  e Publicação do 
resultado final no site da UESPI. 

 

03/11/2022 

Assinatura do Termo de Compromisso. 03/11 e 04/11/ 2022 

 

 

9 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

9.1 O (a) candadato (a) deverá enviar recurso em formato PDF para o e- mail do 

Coordenador de área no qual está concorrendo a vaga até a data estabelecida neste 

edital.  

 

9.2 O (a) candidato (a) deverá interpor recurso na data prevista no Cronograma de 

Seleção, devendo ficar claro cada recurso que está sendo interposto; 

 

9.3 O recurso deve conter assinatura do candidato. 

 

 

10 ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

10.1 A assinatura do termo de Compromisso (Axeno III) deste edital é de inteira 

responsabilidade do aluno selecionado e do Coordenador de área.   

 

10.2 Após assinatura, o documento deve ser encaminhado ao Coordenador 

Institucional através do seguinte endereço de e - mail: pibid@preg.uespi.br em data 

estabelecida neste edital. 

 

10.3 O documento deve ser enviado em formado PDF. 

 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

11.1 O não atendimento de algum dos itens previstos neste Edital, por parte do 

aluno candidato à bolsa, implicará a  exclusão da seleção, mesmo que a inscrição 

tenha sido homologada; 

 

11.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à  Docência (PIBID-UESPI). 

 

 

Teresina, 03 de outubro de 2022. 

 

PROFA. DRA. KELLY POLYANA PEREIRA DOS SANTOS 

Matrícula: 332109-6 

Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID 

 
 

 
Pof. Dr. Paulo Henrique da Costa Pinheiro 

Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PREG 

mailto:pibid@preg.uespi.br
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ANEXO I - EDITAL PREG Nº 045/2022 – PIBID/UESPI 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INICIÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID/UESPI 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Sr(a) Coordenador(a), 

Solicito minha inscrição no Programa Institucional de Iniciação à Docência - 

PIBID/UESPI, nos termos especificado no Edital PREG Nº 045/2022 - PIBID, de 03 de 

outubro de 2022. Declaro estar ciente e de pleno acordo com os termos do Edital e que as 

informações prestadas durante o processo seletivo são verdadeiras, sob pena de ser 

desclassificado (a). 

 

Dados Pessoais: 
 

Nome: 

Data de 
Nascimento: 

/ / 

Gênero: Nacionalidade: 

CPF: Titulo de Eleitor: 

RG: Órgão Exp.: Data Emissão: / / 
Endereço: Nº: 

CEP: Cidade: Bairro: 

Telefone(s):  

E-mail:  

 

Dados de Inscrição: 

 

Curso de Licenciatura Bloco Forma de ingresso do aluno 

  Ampla 

Concorrência 

COTA 

  

Subprojet de 

concorrência 

 

 

 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS Nome do Banco: 

Cód. Banco: Nº da Agência: Nº da Conta Corrente: 

 

Observações: A conta corrente não pode ser poupança ou conta investimento. Caso a 

conta seja em conjunto, o bolsista deverá ser o titular. Caso o(a) candidato(a) não 
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possua conta corrente, este deverá ficar ciente que sua efetivação ao Programa, caso 

seja selecionado, só ocorrerá mediante a apresentação da mesma. 

 
 

Local,________de____de 2022. 

 

 

Assinatura do aluno 
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ANEXO II – EDITAL PREG Nº 045/2022– PIBID/UESPI 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID/UESPI 

 

CARTA DE MOTIVAÇÃO – BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Escreva uma carta de motivação, manuscrita, justificando o seu interesse em participar 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência-PIBID/UESPI como bolsista de 

iniciação à docência, descrevendo os motivos que o levaram a escolher um curso de 

licenciatura, seu entendimento sobre o que é ser professor e quais as suas expectativas 

quanto ao programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local, ______ de __________ de 2022 

 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) a Bolsa de Iniciação à Docência
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ANEXO III – EDITAL PREG Nº 045/2022 – PIBID/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INICIÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID/UESPI 

 

Termo de compromisso do bolsista de Iniciação à Docência 

 

A nomenclatura a seguir será utilizada no presente instrumento: 

 

Bolsista PIBID: 

 

(Nome), (nacionalidade), (profissão), residente e domiciliado à (endereço residencial), 

inscrito no RG sob o nº e no CPF sob o nº ; aluno (a) do curso de licenciatura , 

matrícula nº ; banco nº , agência nº , conta corrente nº; bolsista de iniciação à docência 

do subprojeto (nome da licenciatura ou licenciaturas, em caso de interdisciplinar). 

 

Instituição de Educação Superior – IES: 

 

Universidade Estadual do Piauí - UESPI, situada à rua João Cabral, 2231, Bairro 

Pirajá, Teresina-PI, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 07.471.758/0001-57; representada por 

Nouga Cardoso Batista, Reitor; 

 

Capes: 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, situada no Setor 

Bancário Norte, quadra 2, bloco L, lote 6, Brasília, DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

00889834/0001-08; representada pela Diretoria de Formação de Professores da 

Educação Básica. 

 

Por meio deste instrumento, o aluno/a bolsista do PIBID e a IES firmam termo de 

compromisso para a execução do projeto - UESPI, do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência/2022, o qual é regulado e fomentado pela Capes. Este termo é 

regido  pelos dispostos na Portaria Capes Nº 83, DE 27 DE ABRIL DE 2022; e, ainda, nas 

seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira 

 

O bolsista de Iniciação à Docência declara ter ciência dos dispostos na Portaria Capes Nº 

83, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

 

Cláusula segunda 

 

O Bolsista de Iniciação à Docência afirma preencher todos os requisitos listados a seguir: 

 

I. ser brasileiro ou possuir visto permanente no Brasil; 

II. estar regularmente matriculado no curso de licenciatura correspondente ao 

subprojeto do qual fará parte; em caso de subprojeto interdisciplinar, seu curso deve 

ser um dos que compõem o subprojeto; 
III. estar em dia com as obrigações eleitorais; 
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IV. ser selecionado pelo coordenador de área do subprojeto; 

 

Cláusula terceira 

 

O bolsista de Iniciação à Docência declara estar ciente de que: 

I. faz jus a uma bolsa mensal, cujo pagamento ocorre pelo critério de mês vencido; 

II. o pagamento da bolsa ocorre até o dia 10 de cada mês, exclusivamente em conta 

corrente em nome do bolsista de Iniciação à Docência. Não serão efetuados 

pagamentos em contas poupança, conjunta, nem salário; 

III. qualquer incorreção dos dados bancários informados pode ocasionar atraso no 

recebimento da bolsa; 

IV. o coordenador institucional é o responsável por incluir, suspender e cancelar 

bolsistas do programa, e o fará exclusivamente por meio do sistema disponibilizado 

pela Capes; 

V. todo atraso no pagamento de bolsas deve ser comunicado imediatamente ao 

coordenador institucional para apuração. A demora na comunicação do atraso pode 

ocasionar perda de direito à bolsa referente àquele mês; 

VI. não é permitido receber a bolsa de Iniciação à Docência concomitantemente com 

qualquer modalidade de bolsa (ou benefício semelhante) de outro programa da Capes, 

nem de outra agência de fomento nacional; 

VII. a percepção de bolsa de Iniciação à Docência não caracteriza vínculo empregatício 

entre o bolsista e a Capes, nem entre o bolsista de Iniciação à Docência e a IES; 

VIII. são consideradas razões para a devolução de bolsas: 

a) receber a bolsa de Iniciação à Docência concomitantemente com qualquer 

modalidade de bolsa (ou benefício semelhante) de outro programa da Capes, ou de outra 

agência de fomento nacional; 

b) receber bolsa resultante de pagamento indevido; 

c) deixar de cumprir os compromissos assumidos para a execução do projeto; 

d) deixar de cumprir o disposto na cláusula segunda. 

 

Parágrafo único. As bolsas a serem devolvidas serão referentes aos períodos em que 

ocorreram as situações elencadas acima e os valores serão atualizados monetariamente. 

 

IX. a devolução de recursos recebidos indevidamente pelo bolsista, seja por pagamento 

de valor maior que o estipulado ou descumprimento de cláusulas que regulam o 

programa de Iniciação à Docência, será realizada em favor da União por meio de Guia 

de Recolhimento da União – GRU; 

 

X. em caso de não pagamento de bolsa em decorrência de: a) falta de registro do 

bolsista de Iniciação à Docência no sistema disponibilizado pela Capes ou b) suspensão 

indevida, o coordenador institucional deve solicitar formalmente à Capes este 

pagamento até o último dia do mês posterior ao da bolsa requerida (por exemplo, 

pagamento referente a agosto – que é pago em setembro – deve ser solicitado até 30 de 

junho). Se a solicitação não for feita no prazo, a referida bolsa não será paga, nem 

poderá ser novamente solicitada. Para efeito de prazo é considerada a data de postagem; 

 

XI.a suspensão temporária da bolsa de iniciação à docência com possibilidade de 

reativação poderá ser solicitada nos seguintes casos: 
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a) para parturiente, a qual deve comunicar previamente à coordenação institucional seu 

período de afastamento; 

b) por licença médica superior a 15 (quinze) dias; 

c) para averiguação de recebimento concomitante de bolsas com outros programas; 

d) para candidatura a cargo eletivo. 

e) o cancelamento da concessão de bolsa pode ocorrer a pedido do bolsista de Iniciação 

à Docência da IES, ou por iniciativa da Capes, em função de recebimento 

concomitante de bolsa, desempenho insatisfatório ou outros motivos pertinentes; 

f) o deslocamento às escolas parceiras do PIBID será feito com recursos da bolsa; 

 

Cláusula quarta 

 

São deveres do bolsista do PIBID: 

 
a) participar das atividades definidas pelo projeto; 
b) dedicar-se, no período de vinculação ao projeto, ao mínimo de 30 horas mensais, 

sem prejuízo do cumprimento de seus  compromissos regulares como discente; 

c) informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento 

de sua bolsa; 
d) registrar e sistematizar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 
e) apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-

os nos seminários de formação de professores da educação básica promovidos pela 

instituição; 

f) participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela Capes. 

 

Art. 20 É vedado aos beneficiários de bolsa na modalidade de iniciação à docência 

assumir a rotina ou atividades de suporte administrativo ou operacional na escola ou na 

IES. 

 

Cláusula quinta 

 

O bolsista de Iniciação à Docência deve destacar o apoio financeiro recebido da Capes 

em todo trabalho publicado em decorrência das atividades do projeto. 

 

Cláusula sexta 

 

O bolsista fica ciente de que será submetido a avaliações sistemáticas, realizadas pelo 

Coordenador Institucional e Bolsista Supervisor, podendo ser desligado do programa se 

não obtiver resultado satisfatório nas práticas desenvolvidas, de acordo com critérios 

estabelecidos nos processos de avaliação, ou por descumprimento das obrigações deste 

programa a que lhes são impostas. 

. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do Bolsista 

 

 
Assinatura do(a) Professor(a) Coordenador(a) de Área do PIBID 
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ANEXO IV – MODELO DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

EDITAL PREG Nº 045/2022 – PIBID/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA 

SUBPROJETO NOME – CAMPUS: NOME-MUNICÍPIO/PI 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – ALUNOS 

CANDIDATO CPF RESULTADO JUSTIFICATIVA DA NÃO 

HOMOLOGAÇÃO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                       Município, XX de mês de 2022. 
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ANEXO V – MODELO DE CRONOGRAMA DAS ENTREVISTAS  

 

EDITAL PREG Nº Nº 045/2022 – PIBID/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA 

SUBPROJETO NOME – CAMPUS: NOME-MUNICÍPIO/PI 

 

CRONOGRAMA DAS ENTREVISTAS– ALUNOS 

CANDIDATO CPF LOCAL DA 

ENTREVISTA - 

LINK 

DATA HORÁRIO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                                       Município, XX de mês de 2022. 
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ANEXO VI – MODELO DE LISTA DOS CANDIDATOS 

APROVADOS/ELIMINADOS NAS ENTREVISTAS 

EDITAL PREG Nº Nº 045/2022 – PIBID/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA 

 

SUBPROJETO NOME – CAMPUS: NOME-MUNICÍPIO/PI 

 

CANDIDATOS APROVADOS/ELIMINADOS NAS ENTREVISTAS – ALUNOS 

CANDIDATO CPF NOTA ELIMINADO 

(JUSTIFICATIVA) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                       Município, XX de mês de 2022. 
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ANEXO VII – MODELO DE LISTA DOS CANDIDATOS APROVADOS, 

CLASSIFICADOS  E ELIMINADOS 

 

EDITAL PREG Nº 045/2022  – PIBID/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA 

SUBPROJETO NOME – CAMPUS: NOME-MUNICÍPIO/PI 

 

CANDIDATO(A) CPF Nra Ncm Ne Ni NFC RESULTADO 

        

        

        

        

 

NFC = (Nra x 6) + [(Ncm + Ne) x 3] + (Ni x 1) 

10 

Sendo: 

NFC = Nota Final do Candidato 

Nra = Nota do 

Rendimento 

Acadêmico  

Ncm = Nota da 

Carta Motivadora 

Ne = Nota da Entrevista 

Ni = Nota atribuída ao ingresso do aluno 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Município, XX de mês de 2022. 
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ANEXO VIII – MODELO DE LISTA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

EDITAL PREG Nº 045/2022 – PIBID/UESPI 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA 

SUBPROJETO NOME – CAMPUS: NOME-MUNICÍPIO/PI 
 

CANDIDATO CPF RESULTADO JUSTIFICATIVA  

    

    

    

    

    

    

                                                                        

 

 

Município, XX de mês de 2022. 
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