
 

EDITAL 029/2016 – PIBID-EF/ESFA 

SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ESFA 

 

 O diretor geral da Escola Superior São Francisco de Assis-ESFA, Clenilton Pereira, no 

cumprimento de suas atribuições, torna público o processo de seleção de acadêmicos do 

curso de licenciatura em Educação Física, interessados em ingressar como bolsistas no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), conforme Edital CAPES n°. 

61/2013, conforme especificações contidas neste documento.   

 Para a seleção dos candidatos às bolsas, ficam estabelecidas as seguintes normas. 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A seleção de acadêmicos para o PIBID/ESFA ocorrerá de 01/12/2016 até 09/12/2016, 

conforme disposto no item 4.3 deste edital. 

Quadro 1 – Cronograma do Processo Seletivo de Bolsistas de Iniciação à Docência 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 01/12/2016 a 05/12/2016 

Avaliação da documentação e do Memorial (1ª etapa) 06/12/2016 

Divulgação do resultado da 1ª etapa e convocação para a 2ª 
etapa 

06/12/2016 

Arguição do Memorial de Formação e entrevista (2ª etapa) 07/12/2016 

Divulgação do Resultado Final 07/12/2016 

Assinatura do Termo de Compromisso do Bolsista de 
Iniciação 

08/12/2016 

Início das atividades do PIBID/ESFA 09/12/2016 

 

2 DAS VAGAS 

 As vagas para alunos bolsistas do PIBID/ESFA no ano de 2016 estão indicadas no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Vagas disponíveis 

Curso de Licenciatura Vagas 

Educação Física 02 (três)1 

3 DOS REQUISITOS E DAS RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA 

                                                           
1
  Além das vagas imediatas, o edital também prevê a constituição de um CADASTRO DE RESERVA para o 

 ano de 2017. 



 

3.1 DOS REQUISITOS DO BOLSISTA 

 De acordo com a Portaria n. 260 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), do 30 de dezembro da 2010 e especificações contidas neste 

documento, estão aptos para candidatar-se às bolsas do Programa Institucional de Iniciação 

à Docência (PIBID) os alunos da Escola Superior São Francisco de Assis-ESFA que atendam 

aos seguintes requisitos: 

 a) ser brasileiro(a) ou possuir visto permanente no Pais; 

 b) estar regularmente matriculado(a) no curso de licenciatura na área de Educação 

 Física; 

 c) estar em dia com as obrigações eleitorais (Certidão emitida por meio do site do 

 Tribunal Superior Eleitoral www.tse.gov.br); 

 d) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente; 

 e) não colar grau, na modalidade licenciatura, antes de dezembro de 2016; 

 f) estar cursando, preferencialmente, a partir do 2° período do curso de licenciatura 

 em Educação Física;  

 g) ter disponibilidade de horário para as atividades de bolsista (mínimo de 48h 

 mensais) nas escolas e nos projetos e programas institucionais da Escola Superior São 

 Francisco de Assis-ESFA e, também, para participar de reuniões e orientações com o 

 professor bolsista supervisor da escola e com o coordenador institucional e membros 

 da CAP (Comissão de Acompanhamento do PIBID) do PIBID/ESFA, sempre que 

 convocado(a), sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 

 h) não ser bolsista de qualquer modalidade CAPES/CNPQ ou FAPES; 

 i) não estar respondendo a inquérito disciplinar junto à Escola Superior São Francisco 

 de Assis-ESFA; 

 j) não ter sido bolsista do PIBID/ESFA e ter sido desligado do programa pela 

 Coordenação Institucional e CAP. 

 

3.2 DAS RESPONSABILIDADES DOS(AS) BOLSISTAS 

 Cabe aos bolsistas de iniciação à docência a responsabilidade de: 

 a) executar o plano de atividades aprovado no Edital 61/2013 PIBID/CAPES; 



 

 b) manter atitudes de solidariedade e respeito a toda a comunidade escolar e atuar 

 de forma responsável em relação ao meio ambiente; 

 c) assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pela 

 Escola Superior São Francisco de Assis-ESFA no projeto; 

 d) devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente; 

 e) apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, 

divulgando-os na Instituição onde estuda e na escola onde exerceu as atividades, em 

eventos de  iniciação à docência promovidos pela Instituição e em ambiente virtual do 

PIBID  organizado pela CAPES;   

 f) dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 48 (quarenta e oito) e 

 máximo de 80 (oitenta) horas mensais, às atividades relacionadas nos projetos 

 institucionais e no projeto e subprojeto da Escola Superior São Francisco de Assis-

 ESFA, submetidos ao Edital 61/2013 do PIBID/CAPES, sem prejuízo de suas atividades 

 discentes regulares; 

 g) participar, quinzenalmente e com três horas de atividades, de um grupo de 

 estudo/discussão sobre o projeto PIBlD na Escola Superior São Francisco de Assis-

 ESFA.  Considerar que as discussões realizadas devem fomentar a produção de 

 artigos científicos a serem submetidos em eventos científicos e/ou periódicos da área 

 da Educação e/ou Educação Física; 

 h) conhecer e respeitar o Artigo 43 da PORTARIA CAPES N° 096 de 18 de julho de 

 2013. 

  

4 DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

4.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 O(a) candidato(a) deve apresentar os seguintes documentos: 

 a) ficha de inscrição (Anexo I) preenchida e assinada; 

 b) cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência atual; 

 c) cópia de histórico escolar atual (caso esteja cursando o 2º período do curso, ou 

 superior); 

 d) currículo devidamente comprovado (anexar cópia de todos os documentos); 

 e) Anexo II com preenchimento da disponibilidade de horas semanais; 



 

 f) Termo de Compromisso do(a) candidato(a) a aluno(a) bolsista do PIBID/ESFA 

 (Anexo III) devidamente assinado; 

 g) Memorial de formação conforme modelo (Anexo IV). 

OBS: O documento referente ao item c) será providenciado pela Secretaria da ESFA. 

 

4.2 LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no Setor de Protocolo da Escola 

Superior São Francisco de Assis, localizada na Rua Bernardino Monteiro, n° 700, Bairro Dois 

Pinheiros, Santa Teresa/ES, CEP 29.650-000, de segunda a sexta-feira, das 07:00h às 21:00h. 

 

4.3 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.3.1 O processo de seleção ocorrerá em duas etapas.   

A primeira compreende: 

 a) análise da documentação exigida na inscrição e do memorial de formação; 

 b) análise do currículo lattes (pontuação conforme Anexo V); 

 c) coeficiente de rendimento, quando aplicado a seguinte fórmula: x =(c+m)/2, onde, 

 c = coeficiente escolar e m = média das notas finais nas disciplinas cursadas. 

Quadro 3 – Coeficiente para compor pontuação 

Coeficiente Pontuação Coeficiente Pontuação 

0 – 2  0,5 pontos 6,1 – 7,0 3,5 pontos 

2,1 – 4,5 1,5 pontos 7,1 – 8,0 4,5 pontos 

4,6 – 6,0 2,5 pontos 8,1 – 9,0 5,5 pontos 

  9,1 – 10,0 7,0 pontos 

 

4.3.1.1 Excepcionalmente para aqueles alunos que ainda não possuem coeficiente de 

rendimento, será utilizada a nota do ENEM, conforme quadro abaixo: 

Quadro 4 – Nota do ENEM para pontuação 

Coeficiente Pontuação Coeficiente Pontuação 

0 – 200 0,5 pontos 401 – 500 3,5 pontos 

201 – 300 1,5 pontos 501 – 600 4,5 pontos 

301 – 400 2,5 pontos 601 – 700 5,5 pontos 

       > 700 7,0 pontos 

 



 

A segunda etapa consistirá na análise e arguição do Memorial de Formação e entrevista.  O 

Memorial de Formação equivale a 10,0 pontos distribuídos nos seguintes critérios:  

 a) coerência e organização das ideias para análise da qualidade de escrita do aluno 

 (5,0 pontos);  

 b) contribuição do PIBID/ESFA para a formação do discente (2,5 pontos);  

 c) identificação das possíveis contribuições na participação no projeto (2,5 pontos).   

4.3.2 Os(as) alunos(as) do curso de Educação Física que obtiverem as maiores pontuações, 

de acordo com os critérios de classificação acima descritos, farão jus à bolsa de iniciação à 

docência. Em caso do número de candidatos classificados ser superior ao número de vagas 

ou de empate, terá preferência, na seguinte ordem: 

 a) alunos(as) que atuaram como monitores(as) na Escola Superior São Francisco de 

 Assis-ESFA (prioritariamente aqueles(as) que não receberam bolsas remuneradas); 

 b) alunos(as) com maior disponibilidade de horário para o desenvolvimento do 

 programa PIBID/ESFA; 

 c) alunos(as) com maior coeficiente de rendimento escolar; 

 d) alunos(as) com maior número de créditos cursados; 

 e) alunos(as) sem experiência docente; 

4.3.3 Serão desabilitados os(as) candidatos(as) que não entregarem a documentação 

exigida, que não possuírem os pré-requisitos apresentados neste Edital e que não 

comparecerem a segunda etapa do processo seletivo no local e horário informados após a 

etapa 1 (ver cronograma). 

4.3.4 O resultado desta seleção será informado no dia 05 de dezembro de 2016, no site da 

ESFA (www.esfa.edu.br) e nos murais institucionais. 

4.3.5 Os(as) acadêmicos(as) aprovados(as) no processo de seleção deverão possuir conta 

corrente e ativa, de sua exclusiva titularidade, no Banco do Brasil e deverão apresentar 

extrato bancário da conta, após aprovação, até as 21:00 do dia 08/12/2016, na sala da 

coordenação de curso ou na do PIBID/ESFA. 

4.3.6 A não apresentação do disposto no item 4.3.5 acarreta em desqualificação automática 

do(a) acadêmico(a), sendo a bolsa concedida ao próximo(a) colocado(a) na lista de 

classificação. 



 

4.3.7 Caso o número de aprovados seja superior ao número de vagas oferecidas, será feito 

cadastro de reserva. 

 

5 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DURAÇÃO DAS BOLSAS 

Será concedida bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, pela CAPES, 

diretamente ao beneficiário em conta corrente, durante a execução do Projeto (12 meses), 

podendo ser reconduzida por igual período, a critério da CAP. 

 

6 DAS SUBSTITUIÇÕES 

O não atendimento as disposições deste Edital e comprovada a inadequação da conduta 

do(a) aluno(a) para assumir a bolsa de iniciação à docência implicarão em substituição do(a) 

aluno(a) bolsista. A substituição poderá ser realizada pelo coordenador institucional a 

qualquer momento, desde que justificada pela CAP, no caso do(a) bolsista não consolidar os 

afazeres dispostos no edital e no Artigo 43 da Portaria 096 de 18/07/2013 da CAPES. 

 

7 DOS CASOS NÃO PREVISTOS 

Casos omissos e/ou não expressamente previstos neste Edital serão avaliados pelo 

Coordenador Institucional, em comum acordo com a CAP e demais envolvidos no Projeto 

PIBID-EF/ESFA.  

 

Santa Teresa-ES 30 de dezembro de 2016. 

 

 

Andreia Silva 
Coordenadora Institucional do PIBID/ESFA 

Escola Superior São Francisco de Assis 
 
 
 

Clenilton Pereira 
Diretor Geral 

Escola Superior São Francisco de Assis 
 
 



 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO À ALUNO BOLSISTA PIBID-EF/ESFA 

(é obrigatório o preenchimento de todos os campos) 
 

NOME: 
 

N° INSCRIÇÃO: 

ENDEREÇO: 
 

CIDADE:  
 

UF: CEP: 

TEL. RESIDENCIAL:  TEL. CELULAR: 
 

E-MAIL: 

RG:  ÓRGÃO EXPEDIDOR: 
 

DATA DE EXPEDIÇÃO: 
 

UF: 
 

DOCUMENTAÇÃO 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 
(   ) ficha de Inscrição (Anexo I) preenchida e assinada; 

(   ) cópia simples do RG, CPF e Comprovante de residência atual; 

(   ) cópia de histórico escolar atual (responsabilidade da Secretaria); 

(   ) currículo lattes devidamente comprovado (ver Plataforma Lattes); 

(   ) Formulário da disponibilidade de horas semanais (Anexo II); 

( ) Termo de Compromisso do candidato a aluno bolsista do PIBID/ESFA (Anexo III) 

devidamente assinado; 

(   ) Memorial de formação conforme modelo (Anexo IV). 

 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE DE HORAS SEMANAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DO PIBID-EF/ESFA 
 
 
Escreva no respectivo quadro, identificando horários, os tempos de aulas (AULA) e os 
disponíveis para as atividades do PIBID (PIBID), conforme exemplo apresentado abaixo.  
 
Exemplo de preenchimento: 

Horário 

Dias da Semana 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino 
 

08:15 às 11:30 

PIBID 

10:00 às 12:30 

PIBID 
 

09:00 às 12:00 

PIBID 

Vespertino 14:00 às 17:00 

PIBID 

12:00 às 17:00 

PIBID 
 

14:00 às 16:00 

PIBID 

13:00 às 17:00 

PIBID 

Noturno 18:30 às 22:50 

AULA 

18:30 às 22:50 

AULA 

18:30 às 22:50 

AULA 

18:30 às 22:00 

AULA 

18:00 às 20:00 

PIBID 

 
Disponibilidade do(a) candidato(a): 

Horário 

Dias da Semana 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino      

Vespertino      

Noturno      

 
 Declaro para os devidos fins de organização das atividades, que esses horários 
poderão ser adequados às condições das atividades institucionais, do grupo de bolsistas e 
das escolas participantes do PIBID-EF/ESFA, sem prejuízo aos horários de aula na Escola 
Superior São Francisco de Assis-ESFA.  

 
 

Santa Teresa-ES, ____/____/_______. 
 
 

_____________________________________ 
Nome completo do(a) aluno(a) 



 

ANEXO III 
TERMO DE COMPROMISSO DO CANDIDATO À ALUNO BOLSISTA DO PIBID-EF/ESFA 

 

Eu, _________________________________________________________________, aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no curso de Licenciatura em Educação Física, sob CPF n°. 

__________________________, declaro: a) conhecer o Edital PIBID-EF/ESFA; conhecer 

todos os requisitos presentes neste Edital ao qual estou me candidatando para a bolsa de 

iniciação à docência da Escola Superior São Francisco de Assis-ESFA; c) estar entregando, 

juntamente com a ficha de inscrição, toda a documentação solicitada neste edital; d) estar 

ciente de que, em caso de aprovação, devo apresentar extrato de conta corrente ativa de 

minha exclusiva titularidade, no Banco do Brasil, até as 21:00 do dia 08/12/2016. 

 

Declaro por fim, conhecer as atribuições do aluno bolsista do PIBID-EF/ESFA, submetendo-

me desta forma ao disposto no Edital e comprometendo-me com todas as responsabilidades 

e deveres assumidos com a Escola Superior São Francisco de Assis-ESFA e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. 

 

 

Santa Teresa-ES, ____/____/_______ 

 

 

 
_____________________________________ 

Nome completo do(a) aluno(a) 



 

ANEXO IV 
FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DE FORMAÇÃO 

 
Elabore um texto dissertativo (respeitando a quantidade de linhas do formulário, ou seja, 
nem mais e nem menos linhas) sobre a importância do PIBID-EF/ESFA no seu processo de 
formação e suas possíveis contribuições ao projeto2. 
 
 

 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________   
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 

                                                           
2
  Não é permitido identificar-se no Memorial de Formação.  O aluno deve utilizar apenas o número da inscrição 

 disponibilizado pelo setor de Protocolo. 

N° de Inscrição: 



 

ANEXO V 
PONTUAÇÃO CURRÍCULO LATTES 

 
 

Atividades/Carga Horária Pontuação 

Participação em Programa de Iniciação Científica (PIC) 10,0 pontos por certificado 

Participação em Eventos (Seminários, Congressos, Fóruns, 

Encontros, Simpósios e outros) 

2,0 pontos para cada 

evento 

Apresentação de trabalhos em Eventos (Seminários, 

Congressos, Fóruns, Encontros, Simpósios e outros) 

5,0 pontos para cada 

certificado 

Participação em monitoria de disciplina e projetos e programas institucionais (por 

certificado)3
 

Certificação até 30 horas 2,0 pontos 

Certificação de 31-50 horas 4,0 pontos 

Certificação de 51-70 horas 6,0 pontos 

Certificação de 71-100 horas 8,0 pontos 

Acima de 100 horas 10,0 pontos 

 

 

 

                                                           
3
 Serão aceitos, no máximo, 2 certificados por categoria. 


