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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERALDO CARIRI 
PRÓ-REITORIADE GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA PARAO FORTALECIMENTO DAQUALIDADE DO ENSINO

1ª Adendo ao EDITAL N° 10/2022 

SELEÇÃO DE SUPERVISORES PARAO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFCA.

 
A Coordenação Institucional do PIBID/UFCA, no uso de suas atribuições de

acordo com o Edital CAPES 23/2022, Resolve; 

Art. 1º Retificar o cronograma da seleção, cujas alterações estão a seguir

elencadas: 

Onde se lê: 

7 – DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS À BOLSA DE PROFESSOR SUPERVISOR  

7.1 – As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 27 a 30/09 até 18 h, no Forms

da UFCA (https://forms.ufca.edu.br) 

7.2. Não serão aceitas inscrições de professores cuja área de formação ou atuação não

estejam contempladas neste edital ou não estejam previstas para as escolas nas quais

atuem.  

7.3. A divulgação da lista de inscrições deferidas ocorrerá no dia 01/10 ( Até 12:00) no

site da CFOR: https://acoescfor.ufca.edu.br 

7.4. O período de recursos contra indeferimento das inscrições ocorrerá no dia 01/10

(Até 23:00), pelo email:pibidufca2022@gmail.com 

7.4. O resultado da primeira etapa (carta de motivação), bem como o calendário das

entrevistas será divulgado no dia 03 a partir das 18 horas no site da CFOR:

https://acoescfor.ufca.edu.br 

7.5. As entrevistas acontecerão no período de 03 a 06 de outubro de 2022.  

7.6. O resultado preliminar (Após 2ª fase) será divulgado no dia 07 de outubro de 2022

até 12:00, no site da CFOR:https://acoescfor.ufca.edu.br  
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7.7. O prazo para recursos contra a segunda fase encerrará às 23:00 do dia 07/10/2022

e o mesmo deverá ser feito por escrito e enviado para o seguinte e-mail:

pibidufca2022@gmail.com 

7.8. O resultado final será divulgado no dia 08 de outubro de 2022, até as 18 horas, no

site da CFOR:https://acoescfor.ufca.edu.br  
 

Leia-se: 

7 – DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS À BOLSA DE PROFESSOR SUPERVISOR  

7.1 – As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 27 a 04/10 até 18 h, no Forms

da UFCA (https://forms.ufca.edu.br) 

7.2. Não serão aceitas inscrições de professores cuja área de formação ou atuação não

estejam contempladas neste edital ou não estejam previstas para as escolas nas quais

atuem.  

7.3. A divulgação da lista de inscrições deferidas ocorrerá no dia 05/10 ( Até 12:00) no

site da CFOR: https://acoescfor.ufca.edu.br 

7.4. O período de recursos contra indeferimento das inscrições ocorrerá no dia 05/10

(Até 23:00), pelo email:pibidufca2022@gmail.com 

7.4. O resultado da primeira etapa (carta de motivação), bem como o calendário das

entrevistas será divulgado no dia 06 até 18 horas no site da CFOR:

https://acoescfor.ufca.edu.br 

7.5. As entrevistas acontecerão no período de 07 a 10 de outubro de 2022.  

7.6. O resultado preliminar (Após 2ª fase) será divulgado no dia 11 de outubro de 2022

até 12:00, no site da CFOR:https://acoescfor.ufca.edu.br  

7.7. O prazo para recursos contra a segunda fase encerrará às 18:00 do dia 11/10/2022

e o mesmo deverá ser feito por escrito e enviado para o seguinte e-mail:

pibidufca2022@gmail.com 

7.8. O resultado final será divulgado no dia 13 de outubro de 2022, até as 18 horas, no

site da CFOR:https://acoescfor.ufca.edu.br  
 

Onde se lê: 

10– CRONOGRAMA 

 O processo de seleção seguirá o seguinte cronograma: 

FASE DATA 

Lançamento do Edital 26 de Setembro 



_______________________________________________________________________________
(Av. Tenente Raimundo Rocha Nº 1639

Bairro Cidade Universitária ) - (+55 (88) 3221 9200)
Site: www.ufca.edu.br - e-mail: (cfor.prograd@ufca.edu.br)

Período de Inscrição 27 a 30 de setembro 

Divulgação das Inscrições Homologadas 01 de outubro (Até 12:00) 

Prazo para imposição de recurso  01 de outubro (Até 12:00) 

Resultado da Avaliação das Cartas de Motivação
(1ª fase) 

03 de outubro (A partir das 18:00) 

Calendário de Entrevistas 03 de outubro (A partir das 18:00) 

Resultado Preliminar da Seleção (Após 2ª fase) 07 de outubro (Até 12:00) 

Prazo para imposição de recurso - 2ª fase 07 de outubro (Até 23:00) 

Resultado Final da Seleção 08 de outubro 

 

Leia-se: 

10– CRONOGRAMA 

 O processo de seleção seguirá o seguinte cronograma: 

FASE DATA 

Lançamento do Edital 26 de Setembro 

Período de Inscrição 27 a 04 de outubro 

Divulgação das Inscrições Homologadas 05 de outubro (Até 12:00) 

Prazo para imposição de recurso  05 de outubro (Até 23:00) 

Resultado da Avaliação das Cartas de Motivação
(1ª fase) 

06 de outubro (Até 18:00) 

Calendário de Entrevistas 06 de outubro (A partir das 18:00) 

Resultado Preliminar da Seleção (Após 2ª fase) 11 de outubro (Até 12:00) 

Prazo para imposição de recurso - 2ª fase 11 de outubro (Até 18:00) 

Resultado Final da Seleção 13 de outubro 
 

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2022.

_______________________ 

Profª. Drª. Francione Charapa Alves

Coordenadora Institucional PIBID/UFCA


