
Página 1 de 2 
 

Universidade Federal do Pará 

Instituto de Educação Matemática e Científica 
 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 
SUBPROJETO CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

EDITAL 02/2018 PIBID/UFPA/CIÊNCIAS - SELEÇÃO DE BOLSISTAS ID 

 

 

A coordenação do subprojeto de Ciências Naturais no Ensino Fundamental do PIBID/UFPA, 

núcleo de Belém, torna pública a chamada para seleção de bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. 

 

 

1. OBJETIVO DESTA CHAMADA 

 

Selecionar 01 (um) estudante do curso de Licenciatura Integrada em CML (Campus/Belém) 

para atuar como bolsista do PIBID/UFPA/Ciências em escolas públicas parceiras. 

Todos os candidatos que participarem do processo seletivo serão relacionados em uma lista 

em ordem decrescente de pontuação e, nesta ordem, poderão convocados à medida que 

eventualmente ocorrerem vacâncias de bolsas por desistência ou desligamento dos atuais 

bolsistas ID do núcleo (Belém) do subprojeto PIBID/UFPA/Ciências. 

 

2. INSCRIÇÕES 
 

2.1. No período das 08h00min do dia 19/12 às 11h59min. do dia 28/12/2018, estarão abertas 

as inscrições de candidatos à seleção de bolsista PIBID/UFPA/Ciências, Núcleo Belém 

(banco de vagas). 

2.2. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente através de formulário online, 

disponível na URL: pibidliecml.wordpress.com/ 

2.3. Poderão participar da seleção discentes que preencham os seguintes requisitos:  

a) Tenha ingressado em 2018 e esteja regularmente matriculado no curso de 

Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens 

(UFPA/Campus Belém);  

b) Esteja apto a iniciar as atividades relativas ao PIBID/UFPA/Ciências, conforme plano 

de trabalho/cronograma a partir da sua aprovação como bolsista; 

c) Possua, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, disponíveis para se dedicar às 

atividades desenvolvidas no subprojeto, declarando esta disponibilidade no ato da 

inscrição.  Incluem-se, nestas atividades, participação nas reuniões, além de 

seminários e demais atividades previstas nos cronogramas do Subprojeto;  

d) Não possua nenhum tipo de vínculo empregatício ou receba bolsa de qualquer outra 

natureza (auxílio, monitoria etc.); 

e) Resida na região metropolitana de Belém/PA. 

2.4. Ao se inscrever, o candidato deverá informar os dados solicitados (nome completo, 

número de matrícula, endereço, números de documentos etc.) no formulário online, acima 

mencionado. 

2.5. Os candidatos farão um prova de letramento científico, com 28 questões, cuja pontuação 

servirá de critério de classificação no certame. 
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2.6. Aos discentes que participaram como estagiário/monitor voluntário no Clube de Ciências 

do IEMCI/UFPA serão adicionados 3,0 pontos por semestre de participação nos 

respectivos projetos. 

2.7. Em caso de empate, será usado o critério de maior idade; 

2.8. A prova ocorrerá no dia 07 de janeiro/2019 (segunda), as 10h00min, nas 

dependências do IEMCI/UFPA.  

2.9. O eventual excedente de candidatos que ultrapassar a quantidade de bolsas disponíveis, 

ficará relacionado em um cadastro de reserva, em ordem descrente de pontuação, cujos 

candidatos poderão ser convocados, nessa ordem, a medida que ocorrerem vacâncias de 

bolsas por desistência ou desligamento dos atuais bolsistas do subprojeto. 

 

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

3.1. Os bolsistas selecionados para participar do programa terão os seguintes direitos: 

3.1.1. receber bolsa de iniciação à docência, no valor de R$ 400,00 mensais, concedidas 

pela CAPES;  

3.1.2. solicitar orientações de caráter didático-pedagógico que se fizerem necessárias ao 

desempenho de suas atividades ao coordenador do respectivo núcleo do subprojeto.  

 

3.2. O bolsista  selecionado para participar do programa terá as seguintes obrigações:  

3.2.1. realizar as atividades educativas nas escolas públicas parceiras e nos Clube de 

Ciências da UFPA, de acordo com as orientações da coordenação do subprojeto;  

3.2.2. informar ao respectivo coordenador do núcleo do subprojeto sobre alterações 

cadastrais e eventuais mudanças nas condições que lhe garantiram inscrição e 

permanência no PIBID;  

3.2.3. participar das reuniões com coordenador do núcleo do subprojeto e  demais 

bolsistas PIBID/UFPA/Ciências; 

3.2.4. participar de seminários locais e regionais do PIBID/UFPA; 

3.2.5. elaborar e enviar ao coordenador de subprojeto PIBID/UFPA/Ciências relatório 

semestral de atividades;  

3.2.6. dedicar, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais às atividades desenvolvidas no 

projeto/subprojeto, declarando esta disponibilidade no ato de inscrição, inclusive 

manhãs de sábado; 

3.2.7. Fazer registros semanais em caderno de campo e/ou diário de registro para 

composição de relatórios parciais a serem entregues a coordenação do subprojeto; 

3.3. O bolsista que deixar de cumprir suas obrigações terá sua bolsa cancelada, mediante 

avaliação de desempenho realizada pela coordenação do subprojeto PIBID/LIECML. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

4.1. Os candidatos selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso de Bolsista e 

apresentar os dados bancários, na data estipulada após finalização do processo seletivo; 

4.2. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do respectivo núcleo do subprojeto 

PIBID/UFPA/Ciências. 

 

Belém, 19 de Dezembro de 2018 

 

Prof. Jesus de N. Cardoso Brabo  
Coordenação do Subprojeto PIBID/UFPA/Ciências (Núcleo Belém) 


