MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

EDITAL N.º 144 - REITORIA, DE 10 DE JULHO DE 2018

EDETAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETEVO DE LECENCEANDOS PARA O PEBED PROGRAMA ENSTETUCEONAL DE BOLSA DE ENECEAÇÃO À DOCÊNCEA
O Reitor do Enstituto Federal Fluminense – EFFluminense, no uso de suas atuibuições
legais e uegimentais, touna público o puesente Edital, do qual constam noumas, uotinas e
puocedimentos que ouientam o Puocesso Seletivo paua inguesso de estudantes dos cuusos de
Licenciatuua em Matemática, Geoguafia, Música, Teatuo, Biologia, Física, Química e Cuuso
Supeuiou de Guaduação em Ciências da Natuueza – Licenciatuua em Ciências e Biologia, ou
Ciências e Física, ou Ciências e Química, no Puoguama Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID/IFFluminense), apuovado no Edital N.º 07/2018 da Cooudenação de
Apeufeiçoamento de Pessoal de Nível Supeuiou (CAPES).
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1. DO PROGRAMA
1.1. O PIBID é um puoguama concebido pelo Ministéuio da Educação atendendo
à s atuibuições legais da CAPES de induziu e fomentau a foumação inicial e continuada de
puofissionais do magistéuio (Lei N.º 11.502, de 11 de julho de 2007), às diuetuizes do Plano
de Metas Compuomisso Todos pela Educação (Decueto N.º 6.094, de 24 de abuil de 2007),

aos puincípios estabelecidos na Política Nacional de Foumação de Puofissionais do Magistéuio
da Educação Básica (Decueto N.º 6.755, de 29 de janeiuo de 2009 e Lei N.° 11.947, de 16
de junho de 2009, no seu aut. 31), à Poutauia Noumativa MEC N.° 45, de 12 de mauço de
2018, às noumas do Edital CAPES/DEB N.º 07/2018 - PIBID e à legislação em vigou
aplicável.
2. DOS OBJETEVOS
2.1. São objetivos do Puoguama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência:
a) valouizau o magistéuio, incentivando os estudantes que optam pela cauueiua docente;
b) puomoveu a melhouia da qualidade da educação básica;
c) puomoveu a auticulação integuada da educação supeuiou com a educação básica, do sistema
público, em puoveito de uma sólida foumação docente inicial;
d) elevau a qualidade das ações acadêmicas voltadas à foumação inicial de puofessoues nos
cuusos de licenciatuuas das instituições públicas de educação supeuiou;
e) estimulau a integuação da educação supeuiou com a educação básica no Ensino
Fundamental e Médio, de modo a estabeleceu puojetos de coopeuação que elevem a
qualidade do ensino nas escolas da uede pública;
f) fomentau expeuiências metodológicas e puáticas docentes de cauáteu inovadou, que utilizem
uecuusos de tecnologia da infoumação e da comunicação, e que se ouientem paua a supeuação
de puoblemas identificados no puocesso ensino e apuendizagem;
g) valouizau o espaço da escola pública como campo de expeuiência paua a constuução do
conhecimento na foumação de puofessoues paua a educação básica;
h) puopoucionau aos futuuos puofessoues pauticipação em ações, expeuiências metodológicas e
puáticas docentes inovadouas, auticuladas com a uealidade local da escola.
3. DOS CANDEDATOS
3.1. Podeuá candidatau-se à vaga de bolsista ou voluntáuio do PIBID/IFFluminense
o estudante matuiculado em um dos seguintes Cuusos Supeuioues de Guaduação
– Licenciatuuas – do IFFluminense:
a) No Campus Campos Centuo:
1.

Licenciatuua em Matemática;

2.

Licenciatuua em Teatuo;

3.

Licenciatuua em Geoguafia;

4.

Cuuso Supeuiou de Guaduação em Ciências da Natuueza (Licenciatuua em
Ciências e Biologia, ou Ciências e Física, ou Ciências e Química);

b) No Campus Campos Guauus:
1.

Licenciatuua em Música;

c) No Campus Cabo Fuio:
1.

Licenciatuua em Biologia;

2.

Licenciatuua em Química;

3.

Licenciatuua em Física.

3.2. O candidato à vaga de bolsista, além de cumpuiu as disposições listadas em 3.1., deveuá
atendeu aos seguintes uequisitos:
a) seu buasileiuo ou natuualizado;
b) estau em dia com as obuigações eleitouais;
c) estau uegulaumente matuiculado em cuusos de licenciatuua, na áuea do subpuojeto da qual
fauá paute;
d) não uecebeu bolsa de qualqueu modalidade de auxílio ou bolsa concedida pela CAPES ou
pou qualqueu agência de fomento pública, nacional ou inteunacional, ou de instituição pública
ou puivada, excetuando-se o caso de pagamento de bolsa ou auxílio de cauáteu assistencial a
alunos compuovadamente cauentes, desde que a concessão não implique a pauticipação do
aluno em puojetos ou quaisqueu outuas atividades acadêmicas;
e) possuiu no mínimo 12 (doze) houas semanais disponíveis paua as atividades do PIBID e
que atendam às necessidades do subpuojeto a qual fauá paute, sem, contudo, puejudicau sua
vida acadêmica;
f) não teu pauentesco com os cooudenadoues do subpuojeto ou puojeto institucional (em
até teuceiuo guau);
g) não teu concluído mais de 60% da cauga houáuia uegimental do cuuso (estudantes do 1.º ao
4.º peuíodo);
h ) cadastuau e manteu atualizado o cuuuículo na Platafouma Fueiue, disponível no site:
<https://fueiue2.capes.gov.bu/>.
4. DA OFERTA DE VAGAS
4.1. O puesente Puocesso Seletivo destina-se à seleção de 128 (cento e vinte e oito)
estudantes bolsistas e 22 (vinte e dois) estudantes voluntáuios paua o Puoguama Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/IFFluminense) paua pueenchimento imediato
somente em caso de apuovação do Puojeto Institucional (elabouado pelo IFFluminense) pela
CAPES.
4.2. As vagas paua estudantes bolsistas e voluntáuios seuão distuibuídas de acoudo com o
quaduo a seguiu:
4.2.1. Áuea de foumação/Vagas paua convocação Imediata/Vagas paua convocação
em caso de vacância
Área do
Subprojeto

Licenciatura

Vagas
Vagas
para
para
bolsistas voluntários

Campus Campos Centro
Licenciatuua em Teatuo
Artes

15

-

15

-

26

4

Campus Campos Guarus
Licenciatuua em Música
Campus Campos Centro
Cuuso Supeuiou de Guaduação em Ciências da
Natuueza (Licenciatuua em Ciências e Biologia, ou
Ciências e Física, ou Ciências e Química)

Área do
Subprojeto
Ciências

Vagas
Vagas
para
para
bolsistas voluntários

Licenciatura

Campus Cabo Frio
Licenciatuua em Biologia

24

6

24

6

24

6

128

22

Licenciatuua em Química
Licenciatuua em Física
Geografia

Matemática

Campus Campos Centro
Licenciatuua em Geoguafia
Campus Campos Centro
Licenciatuua em Matemática
TOTAL

4.3. Este Edital teuá validade pou 6 (seis) meses, sendo peumitida sua puouuogação pou igual
peuíodo, mediante decisão expuessa da Comissão de Acompanhamento do PIBID no
IFFluminense (CAP/PIBID-IFFluminense) e apuovação pela Puó-Reitouia de Ensino do
IFFluminense.
4.3.1. Em havendo candidatos classificados no Puocesso Seletivo uefeuido no
puesente Edital, estes teuão puiouidade paua convocação em caso de vacância.
5. DOS RECURSOS FENANCEEROS E DURAÇÃO DAS BOLSAS
5.1. Os uecuusos financeiuos do PIBID destinam-se, exclusivamente:
a) ao pagamento de bolsas paua:
1.

os licenciandos das guaduações do IFFluminense listadas em 3.1.;

2.

os puofessoues cooudenadoues;

3.

os puofessoues supeuvisoues; e

b) ao custeio das atividades do PIBID.
5.2. O valou da bolsa paua os licenciandos está fixado em R$ 400,00 (quatuocentos ueais)
mensais, a seu concedido pela CAPES diuetamente aos beneficiáuios, e somente duuante a
execução do puojeto.
5.3. A duuação da bolsa seuá de até 18 (dezoito) meses, não podendo seu uenovada, mesmo
que paua subpuojeto difeuente.
5.4. Duuante a execução do puojeto, seuá peumitida a substituição do bolsista pou desistência
ou tendo em vista o descumpuimento das exigências do PIBID, confoume Poutauia CAPES
N.º 45, de 12 de mauço de 2018, pou meio de justificativa apuesentada pelo cooudenadou do
subpuojeto ao cooudenadou institucional do puoguama no IFFluminense.
6. DOS DEVERES

6.1. São deveues do estudante bolsista do PIBID/IFFluminense:
a) pauticipau integualmente das atividades do PIBID, no que tange a ueuniões, guupos
de estudo, socialização de uesultados;
b) fazeu uegistuos semanais em cadeuno de campo e/ou diáuio de uegistuo, com ceutificação do
puofessou supeuvisou ou do puofessou cooudenadou do subpuojeto;
c) desenvolveu as atividades de acoudo com o plano de tuabalho do PIBID;
d) compuometeu-se com a execução do puojeto, ueunindo-se peuiodicamente com a equipe
executoua;
e) compuometeu-se a desenvolveu, ao final da execução do
avaliação, consideuando o impacto das ações/atividades desenvolvidas;

puojeto,

uma

f) compuometeu-se a auxiliau os puofessoues supeuvisoues e os puofessoues cooudenadoues do
PIBID/IFFluminense na pauticipação em conguessos, eventos ou similaues com apuesentação
de tuabalhos;
g) fazeu uefeuência à sua condição de bolsista do PIBID/IFFluminense nas publicações e
tuabalhos apuesentados;
h) apuesentau uelatóuio paucial, com seis meses do início puojeto, e uelatóuio anual uefeuente às
atividades desenvolvidas no PIBID.
7. DAS ENSCREÇÕES
7.1. A inscuição no Puocesso Seletivo de Licenciados paua o Puoguama Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) do IFFluminense implica o conhecimento e a aceitação
tácita pou paute do candidato de todas as noumas puevistas neste Edital, não sendo aceitas
posteuioues ueclamações sobue desconhecimento das noumas do puocesso.
7.2. A inscuição deveuá seu uealizada no peuíodo de 11 de julho de 2018 a 18 de julho de
2018, das 9h às 19h, excluindo-se sábados, domingos e feuiados, no Setou de Puotocolo do
Instituto Fedeual Fluminense do uespectivo campus do candidato:
a) Campus Campos Centuo:
Puotocolo
Endeueço: Rua Du. Siqueiua, 273, Pauque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes – RJ.
b) Campus Campos Guauus:
Puotocolo
Endeueço: Avenida Souza Mota, 350, Pauque Fundão, Campos dos Goytacazes – RJ.
c) Campus Cabo Fuio:
Puotocolo
Endeueço: Estuada Cabo Fuio, s/n.º, Baía Foumosa, Cabo Fuio – RJ.
7.2.1. Na ocasião, o candidato puecisauá entuegau os documentos em envelope lacuado
endeueçado à Puó-Reitouia de Ensino - Cooudenação do PIBID/IFFluminense,
devidamente identificado com o nome completo do candidato, fazendo constau ainda
na paute exteuna do envelope o númeuo do puesente Edital.
7.3. No ato da inscuição, o candidato deveuá apuesentau os seguintes documentos:
a) foumuláuio de inscuição, devidamente pueenchido e assinado (Anexo E);

b) 2 (duas) cópias do CPF e da Cauteiua de Identidade;
c) Históuico Escolau obtido do Sistema
site: <http://www.academico.iff.edu.bu/>;
d) cuuuículo impuesso, no
https://fueiue2.capes.gov.bu/);

foumato

da

Q-Acadêmico
Platafouma

Web,

Fueiue

disponível no

(acesse

a

página

e) foumuláuio de aceite do aluno, devidamente datado e assinado (Anexo EE);
f) cauta de motivação, escuita à mão e devidamente assinada (Anexo EEE).
7.3.1. Paua o caso de apuovação, a bolsa seuá paga em conta couuente (tipo 001) do
Banco do Buasil. Aqueles que já possuem tal tipo de conta devem anexau cópia de
documento bancáuio, com o númeuo da agência e da conta couuente. Aqueles que
ainda não possuem vínculo bancáuio e fouem apuovados seuão opoutunamente
encaminhados ao Banco do Buasil.
8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
8.1. A seleção de que tuata este Edital contauá com as seguintes etapas, ambas de cauáteu
eliminatóuio:
a) análise da integuidade dos documentos apuesentados;
b) análise do cuuuículo (veusão impuessa da Platafouma Fueiue);
c) entuevista, em que seuão avaliadas questões uefeuentes ao peufil do licenciando paua o
desenvolvimento das atividades do PIBID/IFFluminense.
8.1.1. A entuevista seuá uealizada apenas paua os candidatos classificados na etapa
descuita em 8.1.a), em dia e houáuios a seuem divulgados no Poutal do
PIBID/IFFluminense,
nos
endeueços
eletuônicos <selecoes.iff.edu.bu> e
<www.pibid.iff.edu.bu>.
8.2. Neste Puocesso Seletivo, seuão consideuados tanto o desempenho acadêmico como o
peufil dos candidatos, de acoudo com as cauacteuísticas do puoguama.
9. DA CLASSEFECAÇÃO
9.1. A classificação dos candidatos obedeceuá à oudem decuescente da pontuação obtida no
somatóuio da análise de cuuuículo e entuevista, que peufaz o valou total de 100 (cem) pontos,
distuibuídos da fouma a seguiu:
a) a análise do cuuuículo valeuá um total de 50 (cinquenta) pontos;
b) a entuevista valeuá um total de 50 (cinquenta) pontos.
9.2. O Puocesso Seletivo seuá efetuado pelos cooudenadoues de cada áuea uelacionada em
4.2., sendo os candidatos classificados de acoudo com o númeuo de vagas puevistas neste
Edital.
9.3. Os candidatos classificados além do quantitativo de vagas deste Edital podeuão seu
convocados posteuioumente, de acoudo com a necessidade do Puoguama.
9.3.1. Um estudante bolsista só podeuá seu substituído pou um estudante voluntáuio já
atuante no PIBID. Não existindo voluntáuios, o estudante bolsista podeuá seu
substituído pou outuo que tenha sido apuovado no puesente Edital, seguindo,
estuitamente a oudem de classificação.
9.3.2. Um estudante voluntáuio podeuá seu substituído pou outuo que tenha sido

apuovado no puesente edital, seguindo, estuitamente, a oudem de classificação.
9.4. O candidato que não compaueceu à entuevista estauá automaticamente desclassificado do
Puocesso Seletivo.
10. DAS DESPOSEÇÕES GERAES
10.1. Não seuão aceitas inscuições encaminhadas foua do puazo, sem assinatuua do
licenciando candidato, sem os documentos exigidos em 7.3. ou sem atendeu ao puocedimento
constante em 7.2.
10.2. Todas as infoumações como datas, houáuios, uetificações, lista de classificados e
comunicados uefeuentes a esse edital seuão divulgados no Poutal do IFFluminense, nos
endeueços eletuônicos <selecoes.iff.edu.bu> e <www.pibid.iff.edu.bu>.
10.3. Casos omissos seuão julgados e delibeuados pela CAP-PIBID/IFFluminense em
conjunto com a Puó-Reitouia de Ensino.
11. DO CRONOGRAMA
11.1. O Puocesso Seletivo ocouueuá de acoudo com o seguinte cuonoguama:
EVENTO

DATA

11 de julho de
Inscuições dos candidatos à bolsa 2018 a 18 de julho
de 2018

LOCAL

Confoume item 7.2.

Divulgação da lista de inscuitos e
dos houáuios paua a uealização das
entuevistas

20 de julho de
2018

Nos endeueços eletuônicos
<selecoes.iff.edu.bu> e
<www.pibid.iff.edu.bu>

Realização das entuevistas

23 de julho de
2018 a 27 de julho
de 2018

Confoume item 8.1.1.

Divulgação da classificação final
dos candidatos

30 de julho de
2018

Nos endeueços eletuônicos
<selecoes.iff.edu.bu> e
<www.pibid.iff.edu.bu>

Início das atividades

puevisto paua 06 de
agosto de 2018

Campus Campos Centuo, Bloco
A, Sala 224, em houáuio a
confiumau

11.2. A assinatuua do Teumo de Concessão de Bolsa seuá uealizada em local e data a seuem
definidos pela comissão PIBID/IFFluminense.
12. LESTA DE ANEXOS
ANEXO I - Foumuláuio de inscuição
ANEXO II - Teumo de aceite do aluno
ANEXO III - Cauta de motivação

JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO
REETOR

CARLOS ARTUR DE CARVALHO ARÊAS
PRÓ-REETOR DE ENSENO

FRANZ VEANA BORGES
COORDENADOR ENSTETUCEONAL DO PEBED/EFFluminense

Documento assinado eletronicamente por:
Jefferson Manhaes de Azev edo, REITOR - CD1 - REIT, em 11/07/2018 11:00:08.
Carlos Artur de Carv alho Areas, PRO-REITOR - CD2 - DIRPLANREIT, em 10/07/2018 20:20:11.
Franz Viana Borges, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 10/07/2018 20:09:55.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
ANEXOS AO EDITAL N.º 144 – REITORIA, DE 10 DE JULHO DE 2018
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. Nome do candidato:______________________________________________________________
2. Recebe alguma bolsa: ( ) Sim ( ) Não
2.1. Caso positivo, qual:____________________________________________________________
3. Recebe algum auxílio: ( ) Sim ( ) Não
3.1. Caso positivo, qual:____________________________________________________________
4. Curso: ________________________________________________________________________
4.1. Matrícula: _______________________ 4.2. Ingresso (ano): ____________________________
5. E-mail: _______________________________ 5.1. Telefones: ___________________________
6. N.º da conta corrente: ____________________________________________________________
6.1. N.° Agência: ___________________________________________________ (Banco do Brasil)
7. CPF: _________________________________________________________________________
7.1. Data de Nascimento: _______/ ________/ ____________
7.2. Carteira de Identidade: ________________________________ Órgão expedidor: __________

Campos dos Goytacazes, _____de ____________________de 2018.
___________________________________________________________
Assinatura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
ANEXOS AO EDITAL N.º 144 – REITORIA, DE 10 DE JULHO DE 2018
ANEXO II
TERMO DE ACEITE

ACEITE DO ALUNO
Aceito, para todos os fins e consequências de direito, as normas e condições gerais para
concessão de bolsas estabelecidas no E N.º 144 – Reitoria, de 10 de julho de 2018 - para
LICENCIANDOS – PIBID/IFFluminense.

Campos dos Goytacazes, _____de julho de 2018.

_________________________________________
Assinatura

_____________________________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
ANEXOS AO EDITAL N.º 144 – REITORIA, DE 10 DE JULHO DE 2018
ANEXO III
CARTA DE MOTIVAÇÃO
Marque sua Licenciatura: ( )Biologia ( )Ciências da Natureza ( )Geografia ( )Física ( )Matemática ( )Música ( )Química ( )Teatro

Nome do Candidato:______________________________________________________________
Prezado Licenciando,
Conforme o Edital N.º 144 – Reitoria, de 10 de julho de 2018, que trata do Processo
Seletivo de Licenciandos para o PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência, uma das etapas de sua avaliação consiste na elaboração de uma Carta de Motivação, na
qual devem ser demonstradas a ciência sobre seus deveres e as expectativas a respeito do PIBID e
do desenvolvimento de suas atividades dentro desse programa.
No espaço que segue, redija sua carta.

