EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID – 01/2018 – IFES – CARIACICA

O COORDENADOR DO SUBPROJETO PIBID DA ÁREA DE FÍSICA DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO, faz saber, pelo presente edital, que estarão abertas, no período de
13 e 15 de junho de 2018, as inscrições para o Processo Seletivo para bolsista de
iniciação a docência do Curso de Licenciatura em FÍSICA no Campus Cariacica, vaga
para cadastro de reserva para ingresso no Projeto PIBID do ano letivo de 2018.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 13 e 15 de junho de 2018.
2. Local da Inscrição:
Avenida Governador José Sete, S/N, Bairro Itacibá. – Cariacica – ES. Instituto Federal
do Espírito Santo, na sala da Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação das 10h as
16h/Campus Cariacica do IFES.
3. INSCRIÇÕES: A inscrição poderá ser feita conforme procedimentos a seguir:
a) Preencher por completo a ficha de inscrição informando TODOS os dados, de acordo
com as instruções;
b) Cadastrar e manter atualizado o currículo na plataforma Freire
(http://freire2.capes.gov.br),
c) Entregar cópia simples dos seguintes documentos:
I) CPF e RG
II) Currículo Freire
III) Histórico da licenciatura (exceto para alunos do 1º período)
IV) Carta de intenção e quadro de disponibilidade conforme modelos.

e) Colocar todos os documentos em um envelope lacrado.
f) Identificar o envelope com nome do candidato e escrevendo: Seleção PIBID Edital Nº
01/2018.
A ficha de inscrição e os modelos de carta de intenção e de disponibilidade de horários
estarão disponíveis no local da inscrição.
4. PRÉ REQUISITOS
O aluno deve estar devidamente matriculado no Curso de Licenciatura em Física do
Campus Cariacica do Ifes e ter concluído no máximo 60% da carga horária regimental
do curso (Aproximadamente 1644h).

5. VAGAS:
Todas as vagas oferecidas são para cadastro de reserva. Caso, posteriormente, os
selecionados sejam contemplados com bolsas da CAPES essas terão valor de R$ 400,00
e duração de 18 meses.
6. PROCESSO SELETIVO:
Com base na análise documental serão selecionados os alunos que cumpram as
exigências que constam do Edital CAPES/DEB Nº 07/2018 – PIBID, a saber:
Bolsistas de iniciação à docência são os estudantes dos cursos de licenciatura que
integram o projeto institucional que atendam aos seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de licenciatura da IES;
II. Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;
III. Declarar que possui pelo menos 32 (trinta e duas horas) mensais para dedicação às
atividades do Pibid;
IV. Firmar termo de compromisso.
V. 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.
VI. Cadastrar e manter atualizado o currículo na plataforma Freire
(http://freire2.capes.gov.br);
VII. O discente não poderá receber bolsa por período superior a 18 meses, considerado a
participação na mesma modalidade, em qualquer subprojeto ou edição do Pibid.

O processo seletivo constará de uma única etapa, dividida em dois momentos: análise
documental e prova escrita. Serão atribuídas notas de 0,0 a 100 aos itens avaliados,
observando-se a seguinte escala de pontuação:
a) Créditos Cursados (até 50 pontos):
- 00 a 50 créditos → 30 pontos
- 51 a 78 créditos → 40 pontos
- 79 a 102 créditos → 50 pontos
b) Carta de intensão (até 50 pontos).

Cariacica (ES), 12 de junho de 2018

Prof. MSc. MARCELO ESTEVES DE ANDRADE
Coordenadora de Área do Subprojeto de Física-Ifes Cariacica

Profª. Drª. Priscila de Souza Chisté Leite
Coordenadora Institucional do Programa PIBID

