EDITAL 12/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS DO CURSO DE LICENCIATURA PARA PIBID/IFPR –
EDITAL N° 97/2018 PROENS
O Instituio Federal do Paranáu – Camptus Irati iorna público aos altunos do cturso Licenciaitura em
Qtuímica o processo de seleção de discenies bolsisias para o PIBID/IFPR (EDITAL CAPES N° 07/2018).
1. Objetvos do Prorrama
O Programa Instituconaa de Boasas de Incucação à Douênuca (Pcbcd), fomeniado peaa Coordenação de
Aperfecçoamenio de Pessoaa de Nívea Stpercor (Capes), iem os segtcnies objetvoss
1.1 Inuentvar a formação de douenies em nívea stpercor para a Edtuação Báscua;
1.2 Conircbtcr para a vaaorczação do magcsiérco;
1.3 Eaevar a qtaacdade da formação cncucaa de professores nos utrsos de acuenucaitra, promovendo a
cniegração enire a Edtuação Stpercor e a Edtuação Báscua;
1.4 Insercr os acuenucandos no uotdcano de esuoaas da rede púbacua de edtuação, proporuconando-ahes
oporitncdades de urcação e partucpação em expercênucas meiodoaógcuas, ieunoaógcuas e prátuas
douenies de uaráier cnovador e cnierdcsucpacnar qte btsqtem a stperação de probaemas cdentiuados
no prouesso de enscno-aprendczagem;
1.5 Inuentvar esuoaas púbacuas de Edtuação Báscua, mobcaczando sets professores uomo
“uoformadores” dos ftitros douenies e iornando-as proiagoncsias nos prouessos de formação cncucaa
para o magcsiérco;
1.6 Conircbtcr para a artutaação enire ieorca e prátua, neuessárcas à formação dos douenies,
eaevando a qtaacdade das ações auadêmcuas nos utrsos de acuenucaitra; e
1.7 Conircbtcr para qte os esitdanies de acuenucaitra se cnscram na utaitra esuoaar do magcsiérco, por
meco da aproprcação e da refexão sobre cnsirtmenios, saberes e peutacarcdades do irabaaho
douenie.
2. Atvidade e deveres dos bolsisias
2.1.O esitdanie, boascsia no Pcbcd, deve utmprcr uom as normas desse programa, prevcsias na
Poriarca Capes Nº 045/2018, e desempenhar atvcdades uonforme Paano de Trabaaho do boascsia,
prevcsias no Projeio Instituconaa e respeutvo stbprojeio ao qtaa for seaeuconado.
2.2 Conforme a Poriarca Capes Nº 045/2018, é responsabcacdade do esitdanie boascsias
2.2.1 Partucpar das atvcdades deincdas peao projeio;
2.2.2 Dedcuar-se, no período de vcnutaação ao projeio, ao míncmo de 8 horas por semana ot 32 horas
por mês, sem prejtízo do utmprcmenio de sets uompromcssos regtaares uomo dcsuenie;
2.2.3 Informar cmedcaiamenie ao uoordenador de área qtaaqter crregtaarcdade no reuebcmenio de
sta boasa;
2.2.4 Regcsirar e scsiematzar as ações desenvoavcdas dtranie sta partucpação no projeio;
2.2.5 Apreseniar formaamenie os restaiados parucacs e inacs de set irabaaho, dcvtagando os nos
semcnárcos de formação de professores da edtuação báscua promovcdos peaa cnstitcção;
2.2.6 Partucpar das atvcdades de auompanhamenio e avaacação deincdas peaa Capes.
3. Dos reqtuisiios para Inscrição
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3.1. São reqtcscios para o esitdanie partucpar da seaeção de boascsias Pcbcds
3.1.1 Esiar regtaarmenie maircutaado no utrso de acuenucaitra do IFPR em qte esiá prevcsio o Pcbcd,
uonforme a área do stbprojeio, sendo uomprovado por meco de deuaaração do uoordenador do
utrso;
3.1.2 Esiar na prcmecra meiade do utrso de acuenucaitra, respeciando o acmcie de cniegraaczação de aié
60% da uarga horárca regcmeniaa do utrso;
3.1.3 Dcspor de 8 horas semanacs para aitação no stbprojeio.
3.2 O esitdanie de acuenucaitra qte posstcr vínutao empregatuco ot estver reaaczando esiágco
remtnerado poderá ser boascsia dos programas de formação douenie, desde qte não possta reaação
de irabaaho uom o IFPR ot uom a esuoaa onde desenvoaverá as atvcdades do stbprojeio.
4. Das Inscrições
4.1 O esitdanie uandcdaio deverá reaaczar uadasiro na Paaiaforma Frecre uonforme os passos cndcuados
no acnks htpss//sadmcn.uapes.gov.br/sadmcn/#//uadasiroUstarcoNauconaa .
Os esitdanies utjos uadasiros não sejam efetvados não poderão ser cnsercdos posiercormenie uomo
dcsuenies boascsias do programa.
4.2 O esitdanie uandcdaio a boascsia deverá eniregar os doutmenios de sta cnsurcção pessoaamenie nos
aouacs e horárcos deincdos no ciem 4.3 e eniregar a segtcnie doutmeniação no uampts do IFPR ao qtaa
esiá vcnutaado o stbprojeio do Pcbcd para o qtaa se uandcdaia à boasas
4.2.1 Formtaárco de Insurcção, uom a jtstiuatva do cnieresse na partucpação do programa, deuaarando
qte dcspõe de 8 horas semanacs para partucpar das atvcdades do Pcbcd e airmando esiar ucenie de
iodos os urciércos esiabeaeucdos nesie Edciaa;
4.2.2 Cópca da Cariecra de Identdade e doutmenio qte uonienha o número do CPF (uópca scmpaes
medcanie apreseniação do orcgcnaa ot uópca atientuada);
4.2.3 Deuaaração do uoordenador do utrso cnformando qte o esitdanie esiá uom mairíutaa atva e o
período qte esiá utrsando no momenio.
4.3 A doutmeniação reqtercda deverá ser eniregte no aouaa, daia e horárco cndcuados a segtcr. Não ierá a
cnsurcção homoaogada o uandcdaio qte não eniregar ioda a doutmeniação excgcda. A enirevcsia será
reaaczada aogo após a enirega dos doutmenios e ierá dtração de aié 20mcns
Louaas Institio Federaa do Paraná-Campts Irat, Rta Pedro Koppe, 100 – Vcaa Matada – Irat/PR – Saaa 02
– Baouo B
Daias 03 de agosio de 2018.
Horárcos 18 horas
5. Valor e Virência da Bolsa de Exiensão
O vaaor da boasa para uada esitdanie é de R$ 400,00 (qtairouenios reacs), uom base nos vaaores
utsieados peaa Capes.
A vcgênuca da boasa é de aié 18 meses a partr da asscnaitra do cnsirtmenio qte formaacza o
uompromcsso do boascsia uom as ações do Programa.
6. Processo de Seleção
6.1 A enirevcsia aitará uomo tma eiapa uaassciuaiórca da seaeção a partr dos segtcnies urciércos de
uaassciuação, em ordem de prcorcdades
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6.1.1 Não ier scdo desacgado aniercormenie do Programa Pcbcd por bacxa asscdtcdade nas atvcdades e
desutmprcmenio dos uompromcssos asstmcdos no desenvoavcmenio do stbprojeio;
6.1.2 Ter macor dcsponcbcacdade de iempo, obedeuendo ao qte deiermcna a Poriarca Nº 045/2018 de
dedcuação semanaa míncma de ocio horas semanacs, uonforme cnformação mcntucosa na uaria de
apreseniação e cnformações presiadas na enirevcsia;
6.1.3 Apreseniação adeqtada do iexio no Formtaárco de Insurcção (Anexo II do Edciaa), uom uoerênuca
iexitaa e uaareza nas cnformações e as razões e motvos peaos qtacs qter partucpar do programa;
6.1.4 Conheucmenio dos objetvos do programa.
6.2 Os urciércos esiabeaeucdos nesia seção serão ttaczados para uaassciuação; o faio de o uandcdaio
não aiender a aagtm dos qtescios não auarreiará a sta eacmcnação.
7. Calendáurio do processo seletvo
7.1 Ptbacuação do edciaas 27de jtaho de 2018.
7.2 Insurcção dos uandcdaioss 03 de agosio de 2018.
7.3 Restaiado Preacmcnars 05 de agosio de 2018.
7.4 Reutrsos 06 de agosio de 2018, aié 23horas59mcn.
7.5 Restaiado Fcnaas dca 07 de agosio de 2018.
8. Varas
8.1. As vagas prevcsias aos esitdanies boascsias, uorrespondenie aos stbprojeios e núuaeos do
Projeio Instituconaa Pcbcd/IFPR – Campts Irat, ioiaaczando 16 vagas.
9. Dos Rectursos
9.1 Caberá reutrso sobre o restaiado, no prazo de 24 horas, após a dcvtagação preacmcnar da acsia dos
seaeuconados.
Enuamcnhar por e-maca para pcbcd@cfpr.edt.br uom o asstnios RECURSO PIBID DISCENTE.
9.2 Não serão reuebcdos reutrsos exiemporâneos.
9.3 Não serão auecios pedcdos de revcsão das deucsões de reutrso
_____________________________________________
Gisele Cristane Becher Ribas
Coordenadora de Stubprojeio e do Núcleo
* O original encontra-se assinado.
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