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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) – Edital

N09/2020 – Alteração I

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO
À  DOCÊNCIA  PARA  O  PROGRAMA
INSTITUCIONAL  DE  BOLSA  DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFCA, EM
CONFORMIDADE  COM  EDITAL  CAPES
Nº 02/2020.

A  Pró-Reitoria  de  Graduação  (PROGRAD)  por  meio  da  Coordenadoria  de

Fortalecimento  do  Ensino  (CFOR),  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  em

consonância com o edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à

Docência – PIBID (EDITAL 02/2020/CAPES), torna público a  retificação  do

edital para disciplinar os requisitos, os procedimentos e o funcionamento da

seleção  de  bolsistas  de  iniciação à  docência  dos  núcleos  que compõem o

Projeto  Institucional  do  PIBID  da  UFCA,  a  saber:  Cursos  de  Licenciaturas

presenciais: Ciências Interdisciplinar e Matemática, Música,  Filosofia e Letras-

Libras. Itens 2; 2.2; e Anexo I. E ainda institui o cronograma de atividades.

Alteração do item 2

Onde se lê:

2 PROCESSO DE INSCRIÇÃO

           As inscrições para seleção de Bolsistas do Projeto Institucional de

Iniciação à Docência - UFCA estarão abertas no período de 01 de julho a 08 de

julho de 2020, via Forms UFCA, disponível no link: https://forms.ufca.edu.br 

2.1. Será divulgado 09/07/2020 até as 22 horas a relação de inscrições deferidas para

a próxima etapa.

2.2. O Prazo para recursos encerrará às 18:00 do dia 10/07/2020 e o mesmo deverá

ser feito, via o seguinte e-mail: pibid@ufca.edu.br

mailto:pibid@ufca.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Leia-se:

2 PROCESSO DE INSCRIÇÃO

           As inscrições para seleção de Bolsistas do Projeto Institucional de

Iniciação à Docência - UFCA estarão abertas no período de 01 de julho a 15 de

julho de 2020, via Forms UFCA, disponível no link: https://forms.ufca.edu.br 

2.1. Será divulgado 16/07/2020 até as 22 horas a relação de inscrições deferidas para

a próxima etapa.

2.2. O Prazo para recursos encerrará às 18:00 do dia 17/07/2020 e o mesmo deverá

ser feito, via o seguinte e-mail: pibid@ufca.edu.br

Alteração do item 2.2

Onde se Lê:

2.2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO

Obs.:  Todos os documentos serão escaneados e enviados no formulário de

inscrição (Formato PDF) e devem ter boa visibilidade:

Carteira de identidade (frente e verso);

 Histórico escolar do curso de graduação até o presente semestre ou boletim

de desempenho no ENEM, em caso de aluno de primeiro semestre; Dúvidas

entrar em contato com as secretarias dos colegiados dos cursos.

Carta  de  motivação  (explicitando  porque  quer  participar  do  programa  e

habilidades e competências que tem para oferecer ao Pibid);

Curriculum Plataforma Capes de Educação Básica (https://freire2.capes.gov.br/

portal/);

Ficha de inscrição, disponível no link:  https://forms.ufca.edu.br

Extrato de conta bancária  ou documento de abertura de conta bancária  do

banco do Brasil - Não deve ser conta poupança e/ou conta conjunta);
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 Maiores informações poderão ser obtidas via email: pibid@ufca.edu.br

Leia-se:

Obs.:  Todos os documentos serão escaneados e enviados no formulário de

inscrição (Formato PDF) e devem ter boa visibilidade:

Carteira de identidade (frente e verso);

 Histórico escolar do curso de graduação até o presente semestre ou boletim

de desempenho no ENEM, em caso de aluno de primeiro semestre; Dúvidas

entrar em contato com as secretarias dos colegiados dos cursos.

Carta  de  motivação  (explicitando  porque  quer  participar  do  programa  e

habilidades e competências que tem para oferecer ao Pibid);

Curriculum Plataforma Capes de Educação Básica (https://freire2.capes.gov.br/

portal/);

Ficha de inscrição, disponível no link:  https://forms.ufca.edu.br

Extrato de conta bancária ou documento de abertura de conta bancária (Ex.:

banco do Brasil - Não deve ser conta poupança e/ou conta conjunta; Não serão

aceitas conta de Bancos Digitais Ex.: NUBANK;  Não serão aceitas conta do

tipo “conta fácil”; A conta deve ser do tipo corrente e estar ativa);

 Maiores informações poderão ser obtidas via email: pibid@ufca.edu.br

Alteração Anexo I

O mesmo deixa de existir, pois a referida ficha foi substituída pelo formulário

online do forms, conforme especifica o referido edital.
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Alteração – Instituição do Cronograma

ATIVIDADE DATA

Lançamento do Edital 29/06/2020

Inscrições 01/07 a 15/07/2020

Deferimento das Inscrições 16/07/2020

Recurso Deferimento 17/07/2020 até as 22:00 Horas (cf. horário

de Brasilia)

Divulgação Datas e Horários

Entrevistas

20/07/2020

Entrevistas 21/07 à 24/07/2020

Resultado Preliminar 27/07/2020 *

Resultado Final 28/07/2020

 Recursos devem ser encaminhados para pibid@ufca.edu.br 

Juazeiro do Norte 08 de Julho de 2020.

ORIGINAL  ASSINADO
Prof  Dr. Edson Otoniel da Silva

Coord. da CFOR/PROGRAD/UFCA

ORIGINAL  ASSINADO
Prof Dr. Alessandro Cury Soares 
Coord. Instit. do PIBID/UFCA
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