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SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS PARA O SUBPROJETO LETRAS – INGLÊS: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES DE INGLÊS NA REGIÃO 

OESTE DO PARÁ (PIBID EDITAL CAPES Nº 061/2013) 

 

 

 

        O Programa de Letras do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará 

torna público que ocorrerá, no período de 21/01/2014 a 24/01/2014, o processo seletivo simplificado para 

bolsista de iniciação à docência na forma da legislação em vigor. 

   

I – Do PIBID 

 

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) e coordenado pela Secretaria de Educação Superior (SESu), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) visa à promoção da iniciação à docência de licenciandos das 

Instituições de Educação Superior. 

 

 

 II – Dos objetivos específicos do PIBID 

 

São estes os objetivos específicos do PIBID, conforme o subitem 2.1.1 do Anexo da Portaria nº 260, de 30 

de dezembro de 2010: 

 

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; 

b) contribuir para a valorização do magistério; 

c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 

integração entre a Educação Superior e a Educação Básica; 

d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados 

no processo de ensino-aprendizagem; 

e) incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus professores como co-formadores 

dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 

magistério; e 

f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.”  

 

III – Das vagas e do valor da bolsa 

 

Serão oferecidas 10 vagas para bolsistas do subprojeto PIBID/LETRAS – Inglês. Os candidatos selecionados 

receberão uma bolsa no valor de R$ 400,00 mensais durante o período de vigência do subprojeto, que é de 

até 48 meses, a contar a partir de março/2014. 

“ 



IV – Dos requisitos para a inscrição 

 

Poderão se candidatar a uma bolsa para o subprojeto PIBID/LETRAS – Inglês somente os alunos que: 

 

a) estejam regularmente matriculados em disciplinas da Formação Interdisciplinar II no ICED/UFOPA 

ou do Núcleo Comum do curso de Licenciatura Integrada em Letras: Português e Inglês e que, em 

qualquer dos casos, almejem cursar primeiramente as disciplinas do Núcleo Específico do curso de 

Inglês; 

b) tenham disponibilidade de 16 (dezesseis) horas semanais para a realização das atividades do 

subprojeto, sem prejuízo de suas atividades na graduação; 

c) não possuam vínculo empregatício; 

d) sejam brasileiros (as) ou possuam visto permanente no país; 

e) estejam em dia com as obrigações eleitorais; e 

f) apresentem carta de motivação, justificando o seu interesse em participar do PIBID/LETRAS-Inglês. 

 

 

V – Da inscrição 

 

 Período: de 21 a 23/01/2014; 

 Horário: 8:30 às 11:30 e 14:30 às 17:00; 

 Local: CELEPI/Câmpus Amazônia (Av. Mendonça Furtado, 2946, sala 112, bairro de Fátima) 

Observação: o Formulário de Inscrição anexo a este edital estará disponível no sítio da UFOPA 

(www.ufopa.edu.br). O formulário deverá ser preenchido e entregue, juntamente com a documentação 

descrita no item VI deste edital, no endereço supramencionado. 

 

 

VI – Dos documentos necessários para inscrição 

 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo aluno. 

 Carta de motivação assinada pelo aluno. 

 Comprovante de matrícula. 

 Histórico Acadêmico atualizado. 

 Declaração de disponibilidade de 16 (dezesseis) horas semanais. 

 Declaração de que não possui vínculo empregatício. 

 Cópia do CPF. 

 Cópia do RG. 

 Cópia de comprovante de residência (com CEP). 

 Cópia do comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares (quando for o caso). 

 Cópia do cartão de conta corrente, ou extrato de conta, em que constem o nome do titular da conta, o 

número da agência e o número da conta (A conta não pode ser nem conjunta nem poupança e, 

preferencialmente deve ter sido aberta no Banco do Brasil S/A). 

 Cópia do Currículo Lattes. 

 

 

VII – Das etapas da seleção 

 

 1ª: Análise da documentação entregue no ato da inscrição (0-10 pontos). 

 2ª: Entrevista com os candidatos (0-10 pontos). 

 

Obs.: a nota final classificatória será igual à média aritmética dos pontos obtidos pelos candidatos nas duas 

etapas.  

 

 

http://www.ufopa.edu.br/


 

 

VIII – Do cronograma 

 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição dos candidatos à bolsa PIBID 21/01/2014 – 23/01/2014 

Análise da documentação 23/01/2014 

Entrevista com os candidatos 24/01/2014 (por ordem de chegada – das 9h às 12h e das 14h 

às 16h no CELEPI (Av. Mendonça Furtado, 2946, sala 112, 

bairro de Fátima – Câmpus Amazônia) 

Divulgação das notas finais classificatórias 27/01/2014 

 

 

 IX – Das atribuições do bolsista 

 

Os bolsistas desenvolverão atividades estabelecidas nos seus planos de trabalhos e/ou agendas semanais, 

orientados pelos coordenadores do subprojeto e de um supervisor da escola da rede pública de ensino, 

parceira do PIBID/LETRAS – Inglês. Os candidatos poderão consultar as atividades gerais constantes do 

subprojeto Letras – Inglês no local de inscrição. 

 

Obs.: é vedado ao bolsista possuir outro tipo de bolsa, exceto a Bolsa Permanência e a bolsa BOLEI.  

 

X Dos casos omissos 

 

Os casos omissos neste edital serão dirimidos pelos coordenadores do subprojeto PIBID/LETRAS – Inglês 

juntamente com o coordenador institucional do projeto PIBID/UFOPA. 

 

 

 

  

 

 

Santarém, 20 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Esp. Maria Luiza Fernandes da Silva 

Pimentel 

Coordenadora Adjunta do subprojeto Letras – Inglês 

Docente do Programa de Letras – ICED/UFOPA 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Nilton Varela Hitotuzi 

Coordenador do subprojeto Letras – Inglês 

Docente do Programa de Letras – ICED/UFOPA 
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EDITAL Nº 01/2014/PIBID/UFOPA/LETRAS-INGLÊS 

 
SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS PARA O SUBPROJETO LETRAS – INGLÊS: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
FORMAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES DE INGLÊS NA REGIÃO OESTE DO PARÁ (PIBID EDITAL CAPES Nº 

061/2013) 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PIBID/LETRAS – Inglês/2014  

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome (completo e legível): CPF: 

RG n.             Org. Expedidor: Data da Expedição:      /     /  

Idade: Estado Civil: 
Sexo:  
( ) M      ( ) F 

Data de Nascimento:        /     / 

E-mail: Tel.: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

2. ENDEREÇO (completo) 

 
Rua: 
 
Bairro: 
 
CEP:     Cidade:      Estado: 
 

3. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

Ano de ingresso:      Nº Matrícula: 

Está cursando o: 1º ano (  ) 2º ano (  ) 3º ano (  ) 4º ano (  )    

Expectativas quanto ao término ou ano de conclusão do Curso: 
 

 
Assinatura:________________________________________________________________________ 
 
Observação:  
Anexar a documentação constante do item VI do edital n. 001/2014/PIBID/UFOPA/LETRAS-INGLÊS. 

 

 

ANEXO 

 


