EDITAL 13/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO DE SUPERVISORES PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA PIBID/IFPR – EDITAL N° 98/2018 PROENS
O Instituio Federal do Paraná – Camptus Irati iorna público qtue esião aberias as inscriçõees para dtuas
(02) vagas de stupervisores de área para o programa institucional de bolsa de iniciaçõão à docência PIBI/IFPR (EDITAL CAPES N° 07/2018). As bolsas são destnadas aos(às) professores(as) das escolas
públicas esiadtuais e mtunicipais e aos(às) professores(as) do Instituio Federal do Paraná – Camptus
Irat.
1. Objetvos do Programa
1.1 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
1.1.1 Inuentvar a formação de douenies em nívea stpercor para a Edtuação Báscua;
1.1.2 Conircbtcr para a vaaorczação do magcsiérco;
1.1.3 Eaevar a qtaacdade da formação cncucaa de professores nos utrsos de acuenucaitra, promovendo a
cniegração enire a Edtuação Stpercor e a Edtuação Báscua;
1.1.4 Insercr os acuenucandos no uotdcano de esuoaas da rede púbacua de edtuação, proporuconandoahes 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 enscnoaprendczagem;
1.1.5 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;
1.1.6 Conircbtcr para a artutaação enire ieorca e prátua neuessárcas à formação dos douenies,
eaevando a qtaacdade das ações auadêmcuas nos utrsos de acuenucaitra; e
1.1.7 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. Das Bolsas
2.1 A uonuessão de boasas será mensaa, no vaaor de R$ 765,00 (seieuenios e sessenia e ucnuo reacs),
pagas peaa Capes.
2.2 Boasas de stpervcsão ierão dtração de aié 18 (dezocio) meses, não sendo admctdo, em qtaaqter
hcpóiese, pagamenio de boasa após o enuerramenio desia vcgênuca.
2.3 Independeniemenie de set prazo de dtração, as boasas ierão vcgênuca apenas dtranie a
exeutção do projeio/stbprojeio.
2.4 A uonuessão e a gesião das boasas serão regtaadas peaa Poriarca Capes Nº 045/2018.
2.5 É vedado aos partucpanies do projeios
2.5.1 Reueber boasa qtando em débcio de qtaaqter naitreza uom a Capes, cnuatscve em reaação à
presiação de uonias do Atxíaco Fcnanuecro a Projeio Edtuauconaa ot de Pesqtcsa (Atxpe);
2.5.2 Reueber boasa qtando as atvcdades do projeio estverem formaamenie stspensas;
2.5.3 Reueber boasa qtando afasiado do projeio por período stpercor a 14 dcas;
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2.5.4 Autmtaar a boasa uom otira uonuedcda por cnstitcção púbacua;
2.5.5 Reueber boasa se posstcr reaação de pareniesuo em acnha reia, uoaaieraa ot por aincdade de aié
3º grat uom uoordenadores ot douenies orceniadores.
2.6 A stspensão da boasa uonscsie na cnierrtpção iemporárca de set pagamenio. O período máxcmo
de stspensão da boasa será de aié 2 (docs) meses. Ao iérmcno desse período, a Capes poderá
uanueaar a uonuessão, sendo vedada a stbstitcção do boascsia dtranie o período em qte a boasa
estver stspensa. A stspensão auonieuerá nos segtcnies uasoss
2.6.1 Afasiamenio das atvcdades do projeio por período stpercor a 14 (qtaiorze) dcas;
2.6.2 Stspensão formaa do projeio ot stbprojeio por motvos qte cnvcabcaczam a uontntcdade das
atvcdades;
2.6.3 Avercgtação de cnobservânuca das obrcgações e normas esiabeaeucdas nesie edciaa;
2.6.4 A stspensão poderá ser fecia peaa Capes.
2.6.5 Não sendo uonsiaiado desutmprcmenio de obrcgações ot normas do programa, a boasa será
reatvada e o boascsia fará jts a pagamenio reiroatvo.
2.6.6 Comprovado o desutmprcmenio de obrcgações ot normas do programa, a boasa será uanueaada,
em observânuca ao ciem 2.7.2 nos iermos do ciem 1º do ari. 38 da Poriarca Capes Nº 045/2018.
2.7 Em uonsonânuca uom a Poriarca Nº 045/2018, a boasa do Pcbcd será uanueaada peao uoordenador
cnstituconaa, após soacuciação oiucaa por esurcio e asscnada peaa uoordenação de área, qtando uotber,
nos segtcnies uasoss
2.7.1 Afasiamenio das atvcdades do projeio por período stpercor a 2 (docs) meses;
2.7.2 Inobservânuca das obrcgações e normas esiabeaeucdas no edciaa;
2.7.3 Desempenho cnsatsfaiórco ot desabonador por parie do boascsia;
2.7.4 Térmcno do prazo máxcmo de stspensão da boasa sem o reiorno do boascsia às atvcdades do
projeio;
2.7.5 Enuerramenio do stbprojeio ot projeio;
2.7.6 Térmcno do prazo máxcmo de uonuessão;
2.7.7 A pedcdo do boascsia.
2.7.8 Caso a acuença ot o afasiamenio prevcsio no ciem 2.7.1 ouorram em ftnção da maierncdade, a
boascsia ierá assegtrado o reiorno ao projeio ao qtaa perienuca aniercormenie à acuença, se esie
acnda estver em andamenio.
2.7.9 Para efecio do dcsposio nos ciens 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.5, anies da efetvação do uanueaamenio da
boasa, resgtarda-se o dcrecio à ampaa defesa, a ser apreseniada em aié 10 dcas da uomtncuação
oiucaa.
3. Das Inscriçõees
3.1. A cnsurcção deverá ser reaaczada uom a enirega da segtcnie doutmeniaçãos
3.1.1 Formtaárco de cnsurcção preenuhcdo e asscnado (anexo I);
3.1.2 Cópca do CPF;
3.1.3 Cópca do RG;
3.1.4 O uandcdaio deverá reaaczar uadasiro na Paaiaforma Frecre uonforme os passos cndcuados no acnks
httpss//sadmcn.uapes.gov.br/sadmcn///uadasiroUstarcoNauconaa. Os uandcdaios utjos uadasiros não
sejam efetvados não poderão ser cnsercdos posiercormenie uomo boascsias do programa.
3.1.5 Comprovanie do uargo de professor(a) em exeruíuco na esuoaa peaa qtaa preiende uonuorrer à
vaga uonforme deuaaração no anexo II.
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3.1.6 Tabeaa de ponitação preenuhcda somenie nos ciens da expercênuca proissconaa e formação
auadêmcua uonforme anexo IV desie edciaa. Os doutmenios uomprobaiórcos devem ser anexados na
ordem, do uômptio da ponitação.
3.2 A cnsurcção poderá ser fecia por proutração, em cnsirtmenio púbacuo ot partutaar, desde qte
ienha irma reuonheucda do otiorganie, auompanhada de uópca atientuada de doutmenio de
cdentdade do uandcdaio e de set proutrador.
3.3 A doutmeniação reqtercda deverá ser eniregte no aouaa, daia e horárco cndcuados abacxo. A
enirevcsia será reaaczada uonforme número de cnsurcções, iendo dtração de aié 20mcns
Louaas Institio Federaa do Paraná – Campts Irat, Rta Pedro Koppe, 100 Vcaa Matade – Irat/PR – Saaa
01, Baouo B
Daias 03 de agosio de 2018
Horárcos 19 horas
4. Do processo de seleçõão
4.1A seaeção dos uandcdaios será reaaczada por uomcssão uonstitída por poriarca descgnada peao dcreior
geraa do uampts, para essa inaacdade, sendo prescdcda peaos uoordenadores de área, uonscderados os
segtcnies urciércos, uontdos no anexo IV desie edciaas
4.1.1 Expercênuca Proissconaa;
4.1.2 Formação Auadêmcua;
4.1.3 Formtaárco de Insurcção (Anexo I do edciaa);
4.1.4 Enirevcsia.
4.2. Para partucpar do prouesso seaetvo, não pode ier scdo desacgado aniercormenie do Programa Pcbcd
por desutmprcmenio dos uompromcssos asstmcdos no desenvoavcmenio do stbprojeio.
4.3 O uandcdaio qte não atngcr a médca inaa cgtaa ot stpercor a 7,0 (seie) será eacmcnado.
4.4 A seaeção ouorrerá medcanie a avaacação dos segtcnies cnsirtmenioss uaria de apreseniação e
enirevcsia uonforme ciens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, respeutvamenie.
4.5 Caso haja macs de tm uandcdaio qte apresenie a mesma noia, serão uonscderados para o desempaie
os segtcnies urciércos, em ordem de prcorcdades
4.5.1 Macor iempo de expercênuca douenie na Edtuação Báscua;
4.5.2 Macor iempo de expercênuca de stpervcsão no Pcbcd;
4.5.3 Macor iempo de dcsponcbcacdade para orceniação aos aatnos boascsias e partucpação nas atvcdades
do projeio, desuoniada a uarga horárca dedcuada à douênuca da área espeuíiua do stbprojeio;
4.5.4 Macor uarga horárca na esuoaa em qte o stbprojeio será desenvoavcdo;
4.5.5 Macor iempo proissconaa de aitação na dcsucpacna espeuíiua do stbprojeio ao qtaa se uandcdaia;
4.5.6. Macor uarga horárca da dcsucpacna espeuíiua do stbprojeio na esuoaa em qte o Pcbcd será
desenvoavcdo;
4.5.7 Macor titaação.
5. Dos Restuliados
5.1 Os uandcdaios serão habcaciados e uaassciuados em ordem deuresuenie, de auordo uom a noia
inaa obtda na seaeção, observando-se o número de vagas.
5.2 A ordem de uaassciuação dos uandcdaios partucpanies desia seaeção será ttaczada paras
5.2.1 Preenuhcmenio das vagas de stpervcsor de área; e
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5.2.2 formação de uadasiro de reserva uom vcsias ao preenuhcmenio de ftitras vagas advcndas do
desacgamenio ot descsiênuca de douenies.
5.2.3 O uandcdaio aprovado na seaeção deverá provcdenucar e eniregar ao Coordenador de Área a
doutmeniação uomprobaiórca da uonia uorrenie, aié docs dcas após a dcvtagação da homoaogação do
restaiado inaa.
5.3 O restaiado dos uandcdaios uaassciuados após a enirevcsia será dcvtagado em edciaa aixado no
mesmo aouaa onde foram reaaczadas as cnsurcções. O restaiado preacmcnar será ptbacuado no dca
03/08/18. O restaiado inaa, após reutrsos, será ptbacuado no dca 06/08/18.
6. Dos Rectursos
6.1 Caberá reutrso sobre o restaiado no prazo de 24 horas após a dcvtagação da acsia dos
seaeuconados. Enuamcnhar por e-maca para pcbcd@cfpr.edt.br uom o asstnios RECURSO PIBID
SUPERVISOR.
6.1.1 Não serão reuebcdos reutrsos exiemporâneos. 9.1.2 Não serão auecios pedcdos de revcsão das
deucsões de reutrso
7. Calendário do processo seletvo
7.1 Ptbacuação do edciaas 27 de 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.

_____________________________________________
Gisele Cristane Becher Ribas
Coordenadora de Stubprojeio e do Núcleo
* O original encontra-se assinado.
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