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EDITAL Nº 46/2013 

 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid/UniSantos) 

 

A Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos - UniSantos, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, torna público que estará aberto, no período de 5 a 12 de 

março de 2013, o processo seletivo para professores supervisores das escolas públicas 

conveniadas nomeadas neste Edital, para interessados em atuar como supervisor bolsista de 

iniciação à docência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), conforme 

Edital Capes n.º 11/2012, de acordo com as especificações contidas neste documento. 

 

1. Disposições gerais 

Esta seleção visa captar professores supervisores para integrar os subprojetos abaixo descritos nas 

escolas conveniadas nomeadas neste Edital, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de 

Santos. Segundo o conjunto de documentos da Capes e o proposto no projeto Pibid/UniSantos, o 

supervisor é docente das escolas das redes públicas participantes do projeto e é o responsável por 

supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência, contribuindo para facilitar a 

articulação entre teoria e prática, e para tornar a escola pública protagonista na formação dos futuros 

docentes.  

 

2. Das vagas para professores supervisores nas escolas conveniadas: 

 

Subprojeto 

 

UME 

 

Vagas 

 

Ciências Cidade de Santos 1 

Filosofia Professor Florestan Fernandes 1 

Letras-Inglês Professor Mário de Almeida Alcântara 1 

Letras-Português Ayrton Senna da Silva 1 

Total - 4 

 

 

3. Das bolsas 

3.1 Será concedida bolsa no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais, pela 

Capes, diretamente ao beneficiário, em conta corrente, durante a execução do projeto; 

3.2 As bolsas têm a vigência de 5 (cinco) meses, conforme prazo definido pelo Edital Capes nº 

11/2012; as bolsas serão prorrogáveis, a critério da Capes, por mais 12 meses. 
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4. Definição e requisitos do professor supervisor de iniciação à docência 

Poderão candidatar-se às bolsas de professor supervisor de iniciação à docência professores de 

escolas públicas municipais conveniadas ao Pibid/UniSantos, e que atendam aos seguintes 

requisitos: 

a) ser brasileiro, ou possuir visto permanente no País; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) ser profissional do magistério da Educação Básica, em efetivo exercício, na rede pública; com 

habilitação em Licenciatura na área ou, ainda, em área afim;  

d) ter, preferencialmente, experiência de dois anos de efetivo exercício de magistério;  

e) habilidade em informática: uso de editores de texto, planilhas eletrônicas, envio e recebimento de 

e-mails; 

f) ter disponibilidade para atuar no mínimo 10 (dez) horas semanais no trabalho de orientação e 

supervisão dos bolsistas na escola, sem prejuízo de suas atividades docentes regulares; 

disponibilidade para reuniões periódicas na UniSantos, preferencialmente aos sábados; 

g) participar como co-formador do bolsista de iniciação à docência, em articulação com o 

Coordenador de Área; 

h) não acumular bolsas de outra fonte pública (CNPq e Fapesp, por exemplo); 

i) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto em março de 2013; 

j) ser selecionado pela Secretaria Municipal de Educação/Direção da Unidade Escolar. 

 

5. Calendário 

5.1 Cronograma 

Lançamento e término do Edital: 5/03/2013 a 12/03/2013 

Data prevista de divulgação dos resultados 13/03/2013 

 

6. Inscrição 

6.1 O candidato deverá fazê-la por envio de mensagem eletrônica (e-mail), até as 24h do dia 

12/03/2013, para o e-mail pibid@unisantos.br, com os seguintes documentos anexados: 

a) arquivo do formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo A) e renomeado*; o referido 

anexo está apresentado ao final deste documento; 

b) arquivo contendo declaração da escola comprovando que está em efetivo exercício em sala de 

aula há, no mínimo, 2 (dois) anos*; 

c) arquivo cópia da titulação* (diploma); 

 

* Os arquivos, antes do envio deverão ser renomeados segundo o modelo: 

Anexo A – Seu nome, exemplo: Anexo A – Fulano de Tal 

É essencial que no e-mail enviado esteja anexo o Anexo A, preenchido com os dados 

solicitados. O referido anexo está apresentado ao final deste documento.  
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7. Do processo de seleção 

7.1 O processo de seleção ocorrerá em duas etapas: 

a) análise da documentação (Documentação comprobatória, Anexo A); 

b) entrevista, a critério da Secretaria Municipal de Educação/Direção da Unidade Escolar; 

7.2 Em caso de o número de candidatos classificados ser superior ao número de vagas, terão 

preferência: 

a) professores com maior titulação; 

b) professores com maior tempo de serviço. 

7.3 Após a análise da documentação, os candidatos serão chamados, a critério da Secretaria 

Municipal de Educação/Direção da Unidade Escolar, para a segunda etapa do processo.  

7.4 Serão desclassificados os candidatos que não entregarem a documentação exigida, não 

comparecerem à segunda etapa do processo seletivo, caso convocados, no local e horário informado 

pela equipe de seleção. 

 

8. Das obrigações dos selecionados 

Os candidatos selecionados comprometem-se a desenvolver o plano de trabalho, aprovado no Edital 

Capes nº. 11/2012. 

I. comprometimento com a ética profissional; 

II. valorização do trabalho do professor, junto aos alunos bolsistas e aos docentes da escola; 

III. mediação que possibilite, em situações desafiadoras, a vivência de formas de superar e 

aperfeiçoar a prática docente; 

IV. contribuição para fortalecer a integração entre a escola pública e a universidade; 

V. informar ao Coordenador de Área alterações cadastrais e eventuais mudanças nas condições que 

lhe garantiram inscrição e permanência no Pibid; 

VI. participação nas reuniões periódicas; com relatos e subsídios às etapas a serem desenvolvidas 

na escola conveniada; 

VII. criação de um sistema de comunicação com o Coordenador de área, além das reuniões 

periódicas; 

VIII. controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, repassando essas 

informações ao Coordenador de Área do Programa; 

IX. acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de iniciação à docência sob sua orientação, 

em conformidade com o Pibid; 

X. participar de seminários regionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

Pibid, realizando as atividades previstas, tanto presenciais quanto a distância; 

XI. manter a direção e os demais integrantes da escola informados sobre a atuação e boas práticas 

pedagógicas geradas pelos bolsistas; 

XII. elaborar e enviar ao Coordenador de Área documentos de acompanhamento das atividades dos 

bolsistas de iniciação à docência sob sua orientação, sempre que solicitado; 
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XIII. aceitar o termo de compromisso solicitado pela Capes; o termo de compromisso está 

disponibilizado na página da UniSantos; e  

XIV. o candidato aprovado deverá enviar o termo de compromisso assinado, juntamente com cópia 

simples do Anexo A, da cédula de identidade, do CPF,  do título eleitor do comprovante da última 

votação e do diploma para: 

Universidade Católica de Santos (UniSantos) 

Ipeci – Institutos de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

A/C Prof. Dr. Cleber Ferrão Corrêa 

Assunto: Pibid UniSantos – Cadastro de Supervisor 

Endereço: Av. Conselheiro Nébias, 300. Vila Matias – Santos - SP, 11015-002  

 

9. Das substituições 

O não-atendimento às disposições deste Edital e comprovada a inadequação da conduta do 

supervisor para assumir ou manter a bolsa de supervisão da iniciação à docência implicarão sua 

substituição. 

 

10. Dos casos não previstos 

Casos omissos e não expressamente previstos neste Edital serão avaliados pelo Coordenador 

Institucional, em comum acordo com a equipe de coordenadores de área do Projeto Pibid-UniSantos, 

o Diretor do Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades e a Secretaria Municipal de Educação/ 

Direção da Unidade Escolar. 

 

 

Santos, 5 de março de 2013. 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora Acadêmica 
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Anexo A 

Dados Pessoais 

Nome Completo 

 

Data de Nascimento  

 

Local/UF Cadastro de Pessoa Física 

 

RG  

 

Data Expedição Órgão Expedidor 

Endereço 

Logradouro/número/complemento Bairro 

 

CEP Cidade Estado 

 

Telefone Residencial 

 

Telefone Celular e-mail 

 

Dados Profissionais 

Escola em que leciona  

 

Disciplina/Área  

 

Turno Série 

Inscrição para Supervisor no subprojeto de 

 

(  ) ciências       (  ) filosofia      (  ) história      (  )inglês       (  ) pedagogia  

(  ) português  (  ) matemática 

 

Dados Bancários 

Banco do Brasil 

 

Agência Conta Corrente 

 

Data e assinatura do candidato 

 

____________________, _____/_____/_____________ 

 

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Preencher estes campos somente na cópia impressa que será enviada pelo correio ao IPECI; no cadastro digital 

estes campos podem ser excluídos. 


