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PROGRAMA PIBID 
Uni-FACEF - EDITAL Nº 01 de 2020 

REABERTO E RETIFICADO 

 
Referente ao Edital CAPES Nº 02/2020 

 

CADASTRO RESERVA 

A Comissão do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – do Centro 

Universitário de Franca Uni-FACEF (Programa PIBID Uni-FACEF), divulga as informações específicas para 

a seleção de 30 discentes de iniciação à docência dos cursos de Letras e de Matemática, sendo 24 vagas 

para bolsistas e 06 vagas para voluntários. 

 
1 Duração das Bolsas: 

A Bolsa do Programa PIBID Uni-FACEF será concedida pelo período de até 18 meses. 

 
 

2. Valor da Bolsa: 

Será concedida, aos 24 primeiros colocados no processo seletivo do Programa PIBID Uni-FACEF, uma (01) 

Bolsa de Iniciação à Docência no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, durante o período acima 

descrito, desde que sejam respeitadas todas as normas deste programa. 

 
3. DOS PRAZOS: 

Novo prazo de Inscrições: 01/06/2020 até 10/06/2020. 

Deferimento de inscrições: 15/06/2020. 

Entrevista com inscritos deferidos a partir de 16/06/2020 – serão agendadas via zoom.  

Divulgação dos Resultados: entre 22 e 26/06/2020. 

Inscrições: devem ser realizadas via e-mail para o endereço: pibidunifacef@outlook.com 
 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

a) Ficha de inscrição, disponível no Anexo I deste edital  (lembre-se que a ficha deve estar assinada); 

b) Histórico escolar de graduação do candidato, emitido pela Secretaria; para os alunos do primeiro semestre, 

Histórico escolar do Ensino Médio. (e-mail da secretaria para solicitação: secretaria@facef.br) 

c) Carta de Intenção do candidato. 

d) Cópia de CPF e RG; 

e) Cópia de Comprovante de residência; 

f) Telefone e e-mail. 

OBS: é necessário a entrega de toda a documentação no ato da inscrição/ anexar no e-mail. 

 

 
5. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS: 

a) Rendimento escolar (até 10,0 pontos) 
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b) Carta de intenção (até 10,0 pontos), observando a contribuição do licenciando para o programa (0,0 a 5,0 

pontos) e contribuição do programa para a sua formação docente (0,0 a 5,0 pontos). 

c) Entrevista (até 10,0 pontos), levando-se em consideração a continuidade no programa, disponibilidade de 

horário, trabalho em equipe e interesse em seguir a carreira docente. 

 
6. DOCUMENTOS PARA INGRESSO NO PROGRAMA: 

 
 

Para o ingresso no Programa Iniciação à Docência é obrigatório ter disponibilidade de 40 horas mensais. 

Após a convocação, o estudante terá um dia útil para apresentação dos documentos seguintes: 

a) Cópia de documento bancário-conta corrente (folha de cheque em branco, cartão ou documento do 

banco atestando abertura de conta) 

b) Comprovante de cadastro na Plataforma Capes de Educação Básica 
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PROGRAMA PIBID Uni- FACEF - Anexo I – 
FICHA DE INSCRIÇÃO – PIBID - Uni-FACEF 

CADASTRO RESERVA 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade/Estado: 

CEP: 

Telefone: 

Telefone celular: 

e-mail: 

Data nascimento: 

Naturalidade: 

CPF: RG: 

Curso: Semestre/turno: 

Ensino Fundamental Escola: 

Data de término: 

Ensino Médio Escola: 

Data de término: 

 
Local/Data:   

 
 
 

Assinatura do candidato (a) 


