
 

 

 

EDITAL 02/2016 PIBID-EF/ESFA 

SELEÇÃO DE SUPERVISORES(AS) BOLSISTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 

DE INICIAÇAO 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 professores (as) de 

Educação Física, interessados em ingressar como supervisores(as) bolsistas no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), conforme Edital CAPES n°. 61/2013, de 

acordo com as especificações contidas neste documento.   

 Para a seleção dos(as) candidatos(as) às bolsas, ficam estabelecidas as seguintes 

normas. 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A seleção de professores(as) supervisores(as) para o PIBID-EF/ESFA ocorrerá de 

17/02/2016 a 08/03/2016, conforme disposto no item 4.3 deste edital. 

Quadro 1 – Cronograma do Processo Seletivo de Professores Supervisores 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 17/02/2016 a 04/03/2016 

Avaliação da documentação e tempo de serviço 
(1ª etapa) 

04/03/2016 a 07/03/2016 

Divulgação do resutado da 1ª etapa e convoção 
para a 2ª etapa 

07/03/2016 

Arguição do Memorial de Formação e 
entrevista (2ª etapa) 

08/03/2016 

Divulgação do Resultado Final 08/03/2016 

Assinatura do Termo de Compromisso do 
Bolsista de Supervisão 

09/03/2016 

Início das atividades do PIBID/ESFA 10/03/2016 

 

 

2 DAS VAGAS 



 

 

 As vagas para professores(as) supervisores(as) bolsistas do PIBID-EF/ESFA no ano de 

2016 estão indicadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Vagas disponíveis 

Área de formação e atuação Vagas12 

Educação Física 02 

 

3 DOS REQUISITOS E DAS RESPONSABILIDADES DO(A) BOLSISTA 

3.1 DOS REQUISITOS DO(A) PROFESSOR(A) SUPERVISOR(A) 

 De acordo com a Portaria n. 096 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Nível Superior (CAPES), do 18 de julho de 2013 e especificações contidas neste documento, 

estão aptos(as) para candidatar-se às bolsas de supervisão do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência (PIBID) os(as) professores(as) de educação física que atendam aos 

seguintes requisitos: 

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

b) possuir 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) a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente (supervisão); 

e) ter disponibilidade de horário para atender aos bolsistas de iniciação à docência da Escola 

Superior São Francisco de Assis-ESFA e também, para participar de reuniões e orientações 

com o coordenador institucional e membros da CAP (Comissão de Acompanhamento do 

PIBID) do PIBID-EF/ESFA, sempre que convocado(a), sem prejuízo de suas atividades 

docentes regulares; 

f) não ser bolsista de qualquer modalidade CAPES/CNPQ, FAPES; 

                                                           

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

2016. 

2
 O cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Concessões (SAC) da Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) estará sujeito à disponibilidade técnica do sistema, sob responsabilidade da 

CAPES. 

 



 

 

g) atuar no ano de 2016 em uma ou mais escolas parceiras do PIBID-EF/ESFA, descritas no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Escolas PIBID/ESFA 

Nome da escola Esfera Município/UF 

EEEFM Alfredo Lemos Estadual Itaguaçu/ES 

EEEFM Eurico Salles Estadual Itaguaçu/ES 

EEEFM Alto Lage Estadual Itaguaçu/ES 

EEEFM Alto Jatibocas Estadual Itarana/ES 

EEEFM Professora Aleyde Cosme Estadual Itarana/ES 

EEEFM Alice Holzmeister Estadual Santa Leopoldina/ES 

EEEFM Guilhermina Hulda Kruger Reinholz Estadual Santa Leopoldina/ES 

EEEFM Professor Hermann Berger Estadual Santa Maria de Jetibá/ES 

EEEFM Frederico Boldt Estadual Santa Maria de Jetibá/ES 

EEEFM Frederico Pretti Estadual Santa Teresa/ES 

EEEFM José Pinto Coelho Estadual Santa Teresa/ES 

EEEFM David Roldi Estadual São Roque do Canaã/ES 

EEEFM Felício Melotti Estadual São Roque do Canaã/ES 

 

3.2 DAS RESPONSABILIDADES DOS(AS) PROFESSORES(AS) SUPERVISORES(AS)  

 Cabe aos professores(as) bolsistas a responsabilidade de: 

a) elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos(as) bolsistas de iniciação à 

docência - mínimo de 5 e máximo de 10 bolsistas por professor(a) supervisor(a); 

b) controlar a frequência dos(as) bolsistas de iniciação à docência na escola, repassando 

essas informações ao coordenador institucional e membros da CAP do PIBID-EF/ESFA; 

c) informar aos membros da CAP eventuais mudanças nas condições que lhe garantiram 

participação no PIBID-EF/ESFA; 

d) atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, quando se tratar de  

comunicação formal do programa ou demais atividades que envolvam a escrita; 



 

 

e) participar de seminários de iniciação à docência do PIBID promovidos pelo projeto do qual 

participa; 

f) informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto; 

g) enviar à IES semalmente (via Plataforma Moodle), relatórios das atividades e, 

mensalmente, documentos de acompanhamento das atividades e frequência dos(as) 

bolsistas de iniciação à docência sob sua supervisão; 

h) participar das atividades de acompanhamento e avaliação do PIBID definidas pela CAPES; 

i) manter seus dados atualizados na Plataforma Freire do MEC; 

j) assinar Termo de Desligamento do projeto, quando couber; 

k) compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas do PIBID na 

perspectiva de buscar a excelência na formação de professores(as); 

l) elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que valorizem a 

intersetorialidade e a conexão dos conhecimentos presentes na educação básica; 

m) conhecer e acompanhar o plano de atividades aprovado no Edital 61/2013 PIBID/CAPES; 

n) devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

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) currículo devidamente comprovado (é obrigatório apresentar o currículo e cópias simples 

do que for informado); 

d) comprovação do Tempo de Serviço na educação básica (municipal, estadual, federal e/ou 

privada); 

e) Memorial de formação conforme modelo (Anexo II). 

 

4.2 Local de inscrição 



 

 

 As inscrições serão realizadas exclusivamente no setor de Protocolo da Escola 

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

Pinheiros, Santa Teresa/ES, CEP 29650-000, das 07:00h às 21:00h, de segunda a sexta-feira. 

 

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, tempo de serviço na educação básica e 

currículo comprovado; A análise do currículo será de acordo com a pontuação prevista no 

Anexo III. 

 

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

Memorial de Formação equivale a 100,0 pontos distribuídos nos seguintes critérios: a) 

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

(5,0 pontos); b) contribuição do PIBID-EF/ESFA para a atuação docente (2,5 pontos); c) 

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

 

4.3.2 Os(as) candidatos(as) que obtiverem as maiores pontuações, de acordo com os 

critérios de classificação acima descritos, farão jus à bolsa. Em caso do número de 

candidatos classificados ser superior ao número de vagas ou de empate, terá preferência, na 

seguinte ordem: 

a) professores(as) que atuam em mais de uma escola parceira do PIBID/ESFA, de acordo com 

o Quadro 3; 

b) professores(as) com maior nota no memorial de formação; 

c) professores(as) com maior tempo de 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. 



 

 

 

4.3.4 O resultado desta seleção será informado no dia 08 de março de 2016, no site da ESFA 

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

4.3.5 Os(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 09/03/2016, na sala do PIBID/ESFA. 

 

5 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DURAÇÃO DAS BOLSAS 

Será concedida bolsa no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais, 

pagos pela CAPES, diretamente ao beneficiário(a) em conta corrente, durante o ano letivo de 

execução do Projeto, podendo ser reconduzida por mais um ano letivo. Para receber o 

recurso financeiro o(a) professor(a) bolsista aprovado(a) deverá possuir conta ativa no 

Banco do Brasil. 

 

6 DAS SUBSTITUIÇÕES 

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

do(a) professor(a) para assumir a bolsa de supervisão implicarão em substituição imediata.  

 

7 DOS CASOS NÃO PREVISTOS 

Os casos omissos serão avaliados pelo Coordenador institucional, em comum acordo com a 

CAP e demais envolvidos no programa PIBID-EF/ESFA.  
 

Santa Teresa-ES 17 de fevereiro de 2016. 

 

 
Andreia Silva 

Coordenadora Institucional do PIBID-EF/ESFA 
Escola Superior São Francisco de Assis 

 
 
 

Clenilton Pereira 
Diretor Geral 

Escola Superior São Francisco de Assis 



 

 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) À PROFESSOR(A) SUPERVISOR(A) 

PIBID-EF/ESFA 
 

NOME: 
 

N° INSCRIÇÃO: 

ENDEREÇO: 
 

CIDADE:  
 

UF: CEP: 

TEL. RESIDENCIAL:  TEL. CELULAR: 
 

ESCOLA(S) DO PIBID EM QUE ATUA: 
 

E-MAIL: 

RG:  ÓRGÃO EXPEDIDOR: 
 

DATA DE EXPEDIÇÃO: 
 

UF: 
 

AUXÍLIO FINANCEIRO 

RECEBE ALGUM AUXÍLIO FINANCEIRO: 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

QUAL (IDENTIFICAR AGÊNCIA DE FOMENTO): 
 
 

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; 

(   ) currículo devidamente comprovado; 

(  ) comprovação do Tempo de Serviço na educação básica (municipal, estadual, federal 

e/ou privada); 

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

 

 

 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 
 



 

 

ANEXO II 
FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DE FORMAÇÃO 

 
Elabore um texto dissertativo (respeitando a quantidade de linhas do formulário) sobre a 
importância do PIBID-EF/ESFA no seu processo de atuação docente e suas possíveis 
contribuições ao projeto3. 
 
 

 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________   
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
                                                           
3
 Não é permitido identificar-se no Memorial de Formação.  O(a) candidato(a) deve utilizar apenas o número da inscrição 

disponibilizado pela Secretaria da ESFA.  

N° de Inscrição: 



 

 

ANEXO III 
PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
 

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) 

5,0 pontos para cada 

evento 

Apresentação de trabalhos em Eventos (Seminários, 

Congressos, Fóruns, Encontros, Simpósios e outros) 

10,0 pontos para cada 

certificado 

 

Participação em Monitoria 

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 

 

Titulação 

Pós-Graduação Lato Sensu 360-400 horas 10,0 pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu acima de 400 horas 15,0 pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado 30,0 pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado 50,0 pontos 

 


