
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS –  PIBID/UFSCar 

LICENCIATURA EM FÍSICA (São Carlos) – 2016 

 

A subárea de Ensino de Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência – PIBID/UFSCar está selecionando licenciando(a)s, do curso de 

Licenciatura em Física da UFSCar – campus de São Carlos, para atuarem 

como bolsistas 

 

Número de vagas: 01 (UMA), podendo ser classificado um ou mais candidatos, 

com validade do processo seletivo por um prazo de 03 meses. 

Local de alocação da vaga: Departamento de Metodologia de Ensino - UFSCar 

 

1. Das exigências ao bolsista PIBI-UFSCar 

 

São exigências para assumir como bolsista do PIBID-UFSCar: 

I- ser brasileiro (a) ou possuir visto permanente no País; 

II- estar em dia com as obrigações eleitorais; 

III – estar regularmente matriculado (a) no curso de Licenciatura em Física da 

UFSCar-São Carlos; 

IV – ter concluído, preferencialmente, pelo menos um período letivo no curso 

de licenciatura; 

V – possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, 

consoante as normas da UFSCar; 

VI – ser aprovado(a) em processo seletivo realizado pelo PIBID-UFSCar. 

VII- estar apto (a) a iniciar as atividades relativas ao Projeto imediatamente 

após o término do processo seletivo; 

VIII- dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do 

PIBID/UFSCar, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; IX- 

explicar os motivos que o(a) levaram a se inscrever no PIBID-UFScar, bem 

como seu interesse em atuar futuramente na Educação Básica pública, 

conforme ficha de inscrição; 



X- ter disponibilidade para dedicar-se 12 (doze) horas semanais (incluindo-se 

os sábados), exclusivamente, ao PIBID-UFSCar; 

XI- ter dois períodos livres para desenvolver as atividades do PIBID-UFSCar, 

incluindo-se: participação nas reuniões de estudo que ocorrerão nas escolas; 

apresentações formais dos resultados parciais e finais dos trabalhos 

desenvolvidos na escola, divulgando-os na instituição onde estuda, em eventos 

de iniciação à docência promovidos pela UFSCar e em ambiente virtual do 

PIBID organizado pela CAPES; 

XII- assinar Termo de Compromisso/Capes (Anexo VI) obrigando-se a cumprir 

as metas pactuadas pela escola e pela universidade no projeto e a devolver à 

CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente. 

 

Observações:  

1) A remuneração da bolsa é no valor de R$ 400,00/mês.  

2) O estudante de licenciatura que possua vínculo empregatício poderá ser 

bolsista PIBID, desde que:  

I – não possua relação de trabalho com a UFSCar ou com a escola onde 

desenvolve as atividades do subprojeto;  

II – possua disponibilidade de 32 (trinta e duas) horas mensais para 

dedicação às atividades do projeto.  

 

2. Inscrição para o processo seletivo: 

 

1) Após preencher a ficha de inscrição (anexa), a mesma deve ser enviada 

para o e-mail: carolinasouza@ufscar.br indicando no assunto do e-mail 

“inscrição no PIBID”.  

2) Comparecer numa entrevista coletiva agendada para o dia 04/05/2016, 

as 10h, no Departamento de Metodologia de Ensino – DME – sala LIE – 

Área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. 

 

3. Critérios de avaliação adotados no processo seletivo 

 

Como critérios de seleção, observam-se aqueles constantes no item 1 (um) 

deste edital, a análise das respostas as questões formuladas na Ficha de 

Inscrição e o desempenho pessoal na entrevista coletiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos, 26 de abril de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO 

1. Período para envio da ficha de inscrição devidamente 

preenchida: de  27/04/2016 até as 24 (vinte e quatro) 

horas do dia 03/05/2016  (terça-feira). 

2. Entrevistas: dia 04/05/2016  as 10h00 na sala LIE/DME 

(Área Sul). 

3. Divulgação dos resultados e assinatura do Termo de 

Compromisso, dia 04/05/2016, após o término das 

entrevistas.  

 


