
 

 

 
 
                                                                                                                      

EDITAL PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DO  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

PIBID/CAPES/UNICID – 2018 

  

A Coordenação Institucional do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), no uso de suas atribuições, torna público o processo 

seletivo simplificado para bolsistas e voluntários do PIBID, na forma da legislação vigente. 

A chamada para inscrição de bolsistas e voluntários será feita pela UNICID em comum 

acordo com os coordenadores dos subprojetos que compõe o PIBID/CAPES/UNICID. 

 

1. DAS VAGAS 

Acham-se abertas segundo regras estabelecidas pela Portaria CAPES 96/2013 e pelo Edital  

CAPES 08/2018, o processo seletivo para participação no PIBID/UNICID do campus Tatuapé, para 

o preenchimento de 57 vagas de bolsistas e 39 vagas de voluntários de iniciação à docência, 

destinadas a alunos de Licenciatura em Pedagogia, Educação Física, Matemática, Letras e 

História da UNICID. 

 

2. DA REMUNERAÇÃO 

O valor da bolsa de iniciação a docência é de R$ 400,00. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser protocoladas na Central de Atendimento ao Aluno (CAA), no 

período de 18 a 25 de junho de 2018, das 8h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h 

(sábados). 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES 

 Poderão candidatar-se às bolsas os estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, 

Educação Física, Matemática, Letras ou História da UNICID. 

O estudante de Licenciatura que possua vínculo empregatício poderá ser bolsista ou 

voluntário do PIBID, desde que: 



 

 

 
 
                                                                                                                      

I – esteja regularmente matriculado na primeira metade de um dos cursos de Licenciatura da 

IES indicados no presente Edital sendo, prioritariamente, bolsista do PROUNI. Contudo, 

alunos que não sejam bolsistas do PROUNI poderão ser contemplados com bolsa;  

II - não possua relação de trabalho com a Universidade participante do PIBID ou com a 

escola onde desenvolve as atividades do subprojeto; 

III – possua disponibilidade de, no mínimo, 32 (trinta e duas) horas mensais para dedicação 

às atividades do projeto; 

IV – tenha disponibilidade para se deslocar até a escola em que o projeto será desenvolvido. 

 

A instituição participante do PIBID não poderá impor restrições aos candidatos à bolsa de 

iniciação à docência quanto à existência de vínculo empregatício, ressalvado o disposto no 

item 6.1.2 do Edital 08/2018. 

 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Documentação dos bolsistas e voluntários de iniciação à docência 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no Anexo I; 

2. Histórico escolar; 

3. Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. 

 

6. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Para a concessão de bolsa de iniciação à docência, o estudante deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

I - esteja regularmente matriculado na primeira metade de um dos cursos de Licenciatura da IES 

indicados no presente Edital sendo, prioritariamente, bolsista do PROUNI; 

II – possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consoante as 

normas da IES; 

IV - tenha disponibilidade para se deslocar até a escola em que o projeto será desenvolvido. 

 

 

 

 



 

 

 
 
                                                                                                                      

7. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

7.1. DEVERES DOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

De acordo com a Portaria CAPES 96/2013, artigo 43, são deveres do bolsista de 

Iniciação à Docência: 

I – participar das atividades definidas pelo projeto; 

II – dedicar-se, no período de vigência da bolsa a, no mínimo, 8 horas semanais às 

atividades do PIBID, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares 

como discente; 

III – tratar todos os membros do programa e da comunidade escolar com cordialidade, 

respeito e formalidade adequada; 

IV – atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando 

se tratar de comunicação formal do programa; 

V – assinar termo de compromisso do programa (o modelo será disponibilizado 

posteriormente); 

VI – restituir à Capes eventuais benefícios recebidos indevidamente do programa, por 

meio de Guia de Recolhimento da União (GRU); 

VII – informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no 

recebimento de sua bolsa; 

VIII – elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a finalidade de 

sistematização das ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 

IX – apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-

os nos seminários de iniciação à docência promovidos pela instituição; 

X – participar das atividades de acompanhamento e avaliação do PIBID definidas pela 

Capes; 

XI – assinar termo de desligamento do projeto, quando couber. 

 

Parágrafo único. É vedado ao bolsista  e ai voluntário de iniciação à docência assumir a rotina de 

atribuições dos docentes da escola ou atividades de suporte administrativo ou operacional. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2018. 

Prof. Dr. Douglas da Silva Tinti 

Coordenador Institucional do PIBID/CAPES/UNICID 
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