
 

 

  
 
 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal Rural do Rio e Janeiro 
Pró-Reitoria de Graduação 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UFRRJ  
Edital Único de seleção de bolsista de iniciação à docência 

Edital nº 026/2017/PROGRAD 
 

 
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 
convênio com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da 
CAPES/FNDE – MEC faz saber e convida os discentes, conforme anexo I, à candidatura 
de bolsas de iniciação à docência, para atuação junto aos Subprojetos do PIBID da 
UFRRJ, conforme normas que regulam a concessão de Bolsas da CAPES/MEC 
(disponível em: www.capes.gov.br); 
 
Período de Contrato: 10 meses podendo se estender até o final da execução do 
Subprojeto, conforme normas que regulam a concessão de Bolsas de Iniciação à 
Docência da CAPES/MEC (disponível em: www.capes.gov.br); 
Carga Horária Mínima: 08 horas semanais; 
Valor da Bolsa de Iniciação a Docência: R$ 400,00; 
 
Critérios para Candidatura 
 
a) estar regularmente matriculado (a) no respectivo CURSO DE LICENCIATURA da 
UFRRJ vinculado ao subprojeto, preferencialmente, ter concluído pelo menos um 
período letivo. 
b) possuir bom desempenho acadêmico comprovado no histórico escolar; exceto para 
alunos do primeiro período. 
c) estar apto a iniciar as atividades relativas ao programa a partir de junho de 2017; 
d) dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID, sem prejuízo de 
suas atividades discentes regulares; 
e) Não possuir outra modalidade de bolsa acadêmica (PIBIC, PROIC, Monitoria, 
Extensão, PET, ou que exija carga horária de trabalho obrigatória), exceto bolsa ou 
auxílio de caráter estritamente assistencial, que não exija carga horária de trabalho 
obrigatória. 
 
Documentação: 
a) apresentar Carta de Intenção, manuscrita, justificando interesse em atuar como 
professor na Educação Básica pública (máximo de 2 laudas, contendo interesses, 
justificativa de sua participação e intenções futuras);  



 

 

b) apresentar Histórico Escolar da graduação atualizado, assinado pelo Coordenador 
do Curso ou autoridade equivalente, e para alunos de 1º período, uma cópia do 
resultado do ENEM, na íntegra. 
c) apresentar currículo, preferencialmente, no formato Lattes; 
d) cópias de CPF, RG e comprovante de dados bancários (extrato da conta corrente 
ativa; ter como titular o beneficiário da bolsa; não ser conta-salário; não ser “Conta 
Fácil”, de operação 023 da Caixa Econômica Federal; não ser poupança);  
 
Período de Inscrição: 22 a 26 de maio de 2017 
 

Etapas do processo de seleção: 
 

1. Entrega da documentação em envelope lacrado identificado com nome 
completo, nº de matrícula e o número do edital para o qual está concorrendo. 
É de responsabilidade do candidato toda documentação contida no envelope. 
Local de entrega de cada subprojeto:  
Interdisciplinar: IM-DTL, de 15h às 21h 
Química: Pavilhão de Química, sala 15, Secretaria Dequim 

 
2. Análise da Documentação e entrevista: 

Local e data: verificar no respectivo mural do curso vinculado ao subprojeto 
 

3. Divulgação dos Candidatos selecionados para o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID:  
Local e data: verificar no respectivo mural do curso vinculado ao subprojeto 
 

4. Entrega (via coordenador de área) de documentação dos candidatos 
aprovados à PROGRAD, setor PIBID: 01 junho de 2017 
 

5. Início das Atividades: a partir de 01 junho de 2017  
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional, Coordenação de 

Área de Gestão de Projetos Educacionais e Coordenação de Área dos Subprojetos na 

UFRRJ. 

 
 

Seropédica, 18 de maio de 2017. 
 

Joecildo Francisco Rocha 
                                                                                               Pró-Reitor de Graduação 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I: 

Nº Subprojeto Campus Áreas contempladas e nº de vagas 
 

 
01 

Interdisciplinar 
 

Nova Iguaçu Matemática – 15 vagas para cadastro de 
reserva 

 

 
02 

Química Seropédica Química – 01 vaga para início imediato e 
03 vagas para cadastro de reserva 

 

 
 


