
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO BOLSISTAS – INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Estão abertas, de 19 a 22 de agosto de 2016, as inscrições para o Processo Seletivo de 
Bolsistas de Iniciação à Docência para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) – UNICAMP, sub-projeto PEDAGOGIA (Filosofia e Sociologia - 
coord. Prof. Dr. Renê J. T. Silveira). 

I – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas diretamente na Secretaria da Coordenação de 
Licenciaturas da Faculdade de Educação da UNICAMP (segundo piso, bloco B), das 
09h00min às 21h00min. 

II – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO: 

1) cópia da Integralização curricular; 

2) cópia dos seguintes documentos: CPF, RG e comprovante de endereço; 

3) cópia de dados bancários, constando: nome e número do Banco, Agência e Conta 
Corrente.  

Obs.: a conta bancária não pode ser conjunta ou de poupança. Caso o aluno não 
possua conta bancária e venha a ser selecionado, terá que providenciar a abertura de 
uma; 

4) preenchimento de formulário de inscrição (disponível na Coordenação de 
Licenciaturas). 

III - PRÉ-REQUISITOS 
1) Estar matriculado em um dos seguintes cursos: a) Licenciatura em Filosofia; b) 
Licenciatura em Ciências Sociais; c) Licenciatura em Pedagogia. 

2) Ter disponibilidade para dedicar 12 (doze) horas semanais ao projeto, ocupadas da 
seguinte maneira: 1) envolvimento nas aulas de Filosofia de pelo menos uma turma do 
ensino médio, no período da manhã, em um ou dois dias por semana, a depender a 
situação da turma em questão; 2) participação na reunião semanal ordinária de trabalho 
e estudo, obrigatória a todos os bolsistas, realizada às sextas-feiras, das 9:00 às 12:00 
horas; 2) a atividades de estudo e trabalho pedagógico pertinentes ao projeto. 

3) Assinar, caso seja selecionado, o Termo de Compromisso. 

4) Não ser beneficiário de nenhuma outra bolsa, seja da Unicamp, seja de qualquer 
agência de fomento (Capes, CNPq, FAPESP, UAB, PARFOR, FNDE, MEC, etc.).  
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IV – DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Escola Estadual Prof. João Lourenço Rodrigues. Endereço: Rua Emílio Ribas, 710 – 
Cambuí, Campinas/SP. 

V – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

a) Pré-Seleção 

A fase de pré-seleção compreende a análise pela coordenação do subprojeto do 
Currículo, da Integralização e dos demais documentos exigidos na inscrição. 

b) Entrevistas 

Os candidatos aprovados na pré-seleção serão convocados para uma entrevista, 
realizada diretamente com o docente responsável pelo subprojeto.  

Essa entrevista será feita com todos os aprovados na primeira etapa, no dia 23 de 
agosto, às 14 horas, na sala 9 do segundo andar do prédio principal da FE. 

O não comparecimento à entrevista implicará desclassificação do candidato.  

O resultado das entrevistas será divulgado no dia 23/08/2016, no período da manhã, na 
página da FE. 

Finalizadas as entrevistas, os nomes dos aprovados no Processo de Seleção serão 
divulgados na página da Faculdade de Educação na web (http://www.fe.unicamp.br/), 
no dia 24/08/2016. 

Os estudantes selecionados estarão aptos a participar das atividades tão logo seja 
efetuada sua inclusão formal no projeto. Essa inclusão dependerá do número de vagas 
disponíveis. 

As atividades terão início no dia 1o de setembro, data à partir da qual o bolsista já 
deverá se envolver nas atividades previstas. 

VI – CALENDÁRIO 

19 a 22/08/2016 – Inscrições 
23/08/2016 (manhã) – Divulgação dos selecionados p/ entrevista 
23/08/2016 – 14 horas – Entrevistas 
24/08/2016 – Divulgação dos aprovados 
 
 

Subcomissão Permanente de Formação de Professores  – PRG / UNICAMP = 
Telefone: (19) 3521 4126 ou e-mail: spfp@reitoria.unicamp.br 

Horário de atendimento: 2a a 6a feira – 8:30 h às 17:30 h 
 


