
 

                               

 
 

EDITAL 

 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DO PIBID E DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA 

A FACULDADE SÃO SEBASTIÃO torna público processo seletivo para alunos 

dos cursos de Pedagogia e de Educação Física – licenciatura -  da IES, 

interessados em participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

docência – PIBID - e do Programa de Residência Pedagógica.  

 

I - SOBRE A INSCRIÇÃO 

       1. Prazo:  

- Data: a partir da publicação deste edital até dia 23 de junho – às 18 horas. 

- Local: Preencher o formulário em https://goo.gl/forms/xVe53kVaXzfjzHkm2 

       

II - SOBRE A BOLSA 

 - O projeto institucional será apoiado com a concessão de bolsas de iniciação à 

docência, no valor de R$400,00, para discentes de curso de licenciatura;  

1. A duração máxima das cotas de bolsa concedidas é de 18 meses e sua 

concessão será coincidente com o período de vigência do ACT, não sendo 

admitido, em qualquer hipótese, pagamento de bolsa após o encerramento 

dessa vigência; 

2. A concessão e a gestão das bolsas serão reguladas por portaria específica 

da Capes.  
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III - REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES  

PIBID 

1. Ser aprovado no Processo seletivo realizado pela IES; 

2. Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de 

licenciatura da IES. Considera-se discente na primeira metade do curso 

aquele que não tenha concluído mais de 60% da carga horária regimental 

do curso;   

3. Firmar termo de compromisso.  

 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

1. Ser aprovado no Processo seletivo realizado pela IES; 

2. Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área 

do subprojeto.  

3. Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5° 

período; 

4. Firmar termo de compromisso.  

 

OBS.:  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.  

 

IV – O PROCESSO SELETIVO 

1. Passar por Entrevista - dia 26 às 19h00 

2. Elaborar uma Redação - dia 26 às 20h00 

 

 

São Sebastião, 19 de junho de 2018. 

 

Prof. Ms. Maria Antônia de Lima Ribeiro Furgeri 

Diretora 


