
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PIBID 01/2016 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS/INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

A Universidade Federal da Paraíba – UFPB, por meio da Coordenação Institucional do PIBID, 

torna público o edital para o processo seletivo para bolsistas de graduação em licenciatura para 

o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID da UFPB.  

PREÂMBULO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID (Edital Nº. 

61/2013/CAPES) atendendo às atribuições legais de induzir e fomentar a formação inicial de 

profissionais do magistério (Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007), às diretrizes do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007), aos 

princípios estabelecidos na Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica (Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e Lei n° 11.947, de 16 de junho de 

2009, no seu art. 31), ao Decreto 7.219, de 24 de junho de 2010, e em conformidade com a 

Portaria Capes nº 96, de 18 de julho de 2013, e demais normas aplicáveis, torna público o 

presente edital para o processo de seleção de bolsistas de iniciação à docência de cursos de 

Graduação em Licenciatura em Pedagogia – Campus III 

 

I Onde se Lê: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 De 31/10/16 a 04/11/2016 estarão abertas as inscrições para seleção/classificação de 

candidatos às vagas discriminadas no item 04 deste edital, para o exercício no período de janeiro 

do ano de 2017 a fevereiro do ano de 2018. 

Lê-se 

2.1 De 31/10/16 a 11/11/2016 estarão abertas as inscrições para seleção/classificação de 

candidatos às vagas discriminadas no item 04 deste edital, para o exercício no período de janeiro 

do ano de 2017 a fevereiro do ano de 2018. 

II Onde  Lê-se: 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1.1 Encerradas as inscrições, a Coordenação do subprojeto divulgará até o dia 07/11/2016 em 

mural interno a relação dos candidatos com inscrições homologadas. 



5.1.2 No dia 08 /11/2016 será realizado o processo de avaliação, que constará de uma prova 

escrita e do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE); além disso, poderá, a critério da 

Coordenação ou comissão do subprojeto, ser realizada uma entrevista. A classificação do 

candidato terá como base a média resultante das notas de cada item avaliado. O local do 

processo seletivo será nas dependências da UFPB, em sala a ser divulgada pela Coordenação do 

subprojeto.  

5.3 Os resultados da seleção serão divulgados no dia 25/11/2016. 

Lê-se: 

5.1.1 Encerradas as inscrições, a Coordenação do subprojeto divulgará até o dia 15/11/2016 em 

mural interno a relação dos candidatos com inscrições homologadas. 

5.1.2 No dia 21/11/2016 será realizado o processo de avaliação, que constará de uma prova 

escrita e do Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE); além disso, poderá, a critério da 

Coordenação ou comissão do subprojeto, ser realizada uma entrevista. A classificação do 

candidato terá como base a média resultante das notas de cada item avaliado. O local do 

processo seletivo será nas dependências da UFPB, em sala a ser divulgada pela Coordenação do 

subprojeto. 

5.3 Os resultados da seleção serão divulgados no dia 28/11/2016.  

III Onde Lê-se: 

 

8. CRONOGRAMA  

31/10/2016 Publicação do edital 

De 31/10/ a 
04/11/2016 

Inscrição dos candidatos 

07/11/2016 Divulgação das homologações das inscrições  

08/11/2016 Processo de avaliação 

25/11/2016 Divulgação dos resultados 

26/11/2016 a 
14/12/16 

Entrega da documentação dos aprovados à Coordenação Institucional do 

PIBID/UFPB (Termo de Compromisso e documentos bancários) 

 

Lê-se: 

8. CRONOGRAMA  

31/10/2016 Publicação do edital 

De 31/10/ a 
11/11/2016 

Inscrição dos candidatos 

15/11/2016 Divulgação das homologações das inscrições  



21/11/2016 Processo de avaliação 

28/11/2016 Divulgação dos resultados 

30/11/2016 a 
14/12/16 

Entrega da documentação dos aprovados à Coordenação Institucional do 

PIBID/UFPB (Termo de Compromisso e documentos bancários) 

 

 

 

João Pessoa, 03 de novembro de 2016 

 

 


