
 

 

 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  
PIBID/CAPES 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Unidade Carangola 

    

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS - 2015 
 

A Coordenação Institucional do PIBID-CAPES/FAVALE-UEMG  torna público que estão abertas 
inscrições para SELEÇÃO INTERDISCIPLINAR de bolsas de extensão, com financiamento da 
CAPES do Ministério da Educação, para vigência entre abril de 2015 a fevereiro de 2017, de 
acordo com a legislação federal vigente, observados os seguintes quesitos: 

 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
De 03  a 13 de março de 2015. 

 
2. LOCAL DE INSCRIÇÃO 
UEMG-Unidade Carangola, Praça dos Estudantes, 23, Santa Emília, Carangola, MG, CEP 36.800-
000. 

 
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

3.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Licenciatura em Letras da 
UEMG-Unidade Carangola, tendo cursado ao menos um semestre no curso atual; 
3.2. Ter aprovação em pelo menos 75% das disciplinas cursadas; 
3.3. Não estar cursando o último semestre no momento da solicitação da bolsa. 

 
4. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 
Os documentos de inscrição deverão ser entregues em envelope lacrado e assinado pelo 
candidato, que deverá conter:  

4.1. Histórico escolar atualizado. 
4.2. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso). 
4.3. Ficha de inscrição (anexo deste edital, em seu final), totalmente preenchida, impressa 
e com as declarações, ali constantes, devidamente assinadas. 
4.4. Caso se aplique, atestado(s) ou certificado(s) de participação anterior em outros 
projetos de pesquisa e/ou extensão (podendo ser emitido/s pelo professor responsável ou 
pela unidade acadêmica respectiva). 

 
5. PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção dos candidatos será feita sob a responsabilidade de comissão coordenada por 
professores membros do programa e assessorada por bolsistas, constando das seguintes etapas: 

1a. Etapa: Análise dos currículos dos candidatos.  
 2a. Etapa: Entrevista. 

 Os candidatos receberão indicações bibliográficas para leitura e informação previamente à 
entrevista (no ato de inscrição). A entrevista tomará como base os textos selecionados e as 
informações prestadas na ficha de inscrição. A data e horário das entrevistas serão 
informadas na 1a. etapa. 



 
6. PERÍODO DAS BOLSAS 
O período das bolsas será de 1.o de Abril de 2015 a 28 de fevereiro de 2017.  

 
7. VALOR DAS BOLSAS:  
R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 
8. NÚMERO TOTAL DE BOLSAS 

São ofertadas 1 (uma) bolsa para atuação nos seguintes projetos: ‘PIBID Interdisciplinar 
FAVALE-UEMG’ 

 
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
A divulgação dos selecionados para a 2ª etapa ocorrerá aos 16 dias de março de 2014. A 
divulgação do aluno contemplado com as Bolsas ocorrerá no dia 20 de março, através fixação do 
resultado  na UEMG-Unidade Carangola, na sala da Coordenação Institucional do PIBID-
Interdisciplinar FAVALE/UEMG. Além disso, o  contemplado  será informado  por e-mail. 

 
10. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
O alunos candidato  terá que entregar a documentação no ato da inscrição, impreterivelmente. Os  
documento solicitados (incluindo a ficha de inscrição preenchida com as declarações assinadas) 
serão entregues em envelopes lacrados, com a assinatura do candidato. A ausência de qualquer 
requisito, informação ou assinatura implicará na desclassificação. 

 
11. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
A ficha de inscrição está disponível na UEMG-Unidade Carangola.  

 
12. OUTRAS INFORMAÇÕES. 
Poderão ser obtidos através do e-mail <pibidfavale@gmail.com>. 

 
 
 

Carangola, MG, 03 de março de 2015.. 

 
 

 
Profa. ME. Carmen Helena Barradas Calito 
Coordenação Institucional PIBID/CAPES 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS TECSOL UFPEL 2014 
 

(preencha com letra de forma) 

 
1. Nome completo 

 

 
2. Curso                3. Número de matrícula 

Licenciatura em Letras   

 
4. Email                5. Telefone celular (com código de área) 

 (  )  

 
6. Número da carteira de identidade                           7. Número do CPF 

  

 
8. Dados bancários  
(Observação: conta corrente e individual, não podendo ser conta poupança nem conta conjunta. 
Este item também é obrigatório. Se você não possui, vá a qualquer agência bancária e 
providencie antes da inscrição.) 
Nome do banco:           Número da agência:        Número da conta corrente: 

   

 
 

 

9. Termo de compromisso: 

Eu, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Licenciatura em Letras da Universidade 
Estadual de Minas Gerais, Unidade de Carangola, comprometo-me, se selecionado(a) como 
bolsista, a participar de todos os eventos promovidos pela Coordenação Institucional do PIBID 
e/ou outros em que se fizer necessária a minha presença como bolsista, e estou ciente do período 
mínimo de permanência com a Bolsa. 

Carangola, MG, ____ de março de 2015. 

          

________________________________________________ 

    Estudante candidato(a) 

 
10. Declaração de disponibilidade de tempo para 20 horas de atividades semanais como 
bolsista de extensão. 

 
Eu, 
____________________________________________________________________________________________________________ 

abaixo assinado(a), aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Curso de Licenciatura em 
Letras da Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade de Carangola, declaro que disponho 
de 20 (vinte) horas semanais para as atividades previstas nos projetos do PIBID-Interdisciplinar, 
conforme os horários disponíveis acima identificados. 

 

Carangola, MG, ____ de março de 2015. 



 __________________________________________________ 
     Estudante candidato(a) 

 
11. Disponibilidade de horários – marque com “x” todos os seus horários disponíveis (a 
disponibilidade será considerada para a seleção). Não marque os horários em que você tem 
aulas ou outros compromissos para os quais não há flexibilidade de horário. Não esqueça 
que você dever assinalar 20 horários (20 horas semanais). A prioridade será dada para 
horários disponíveis no período da tarde. 

 

 SEG TER QUA QUI SEX 

8h00 - 9h00      
9h00 - 10h00      
10h00 - 11h00      
11h00 - 12h00      
13h00 - 14h00      
14h00 - 15h00      
15h00 - 16h00      
16h00 - 17h00      
17h00 - 18h00      
18h00 - 19h00      

 
13. Informação complementar. 
Se você já participou de algum projeto de pesquisa e/ou de extensão (na UFPEL ou em outra 
instituição de ensino superior), informe-o(s) no quadro abaixo, explicando brevemente as 
atividades desenvolvidas; anexe à sua documentação atestado(s) ou certificado(s) de sua 
participação. Esta informação será levada em consideração no processo de seleção. 

 

 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
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