FOA

1pn~~ OAN

FunclaqAo Oswaldo Aranha

fro Un! rs!tzkio
Vofte RndonIa

Resolução CONSEPE n° 020116, de 25 de mao de 2016

Aprova o Edital n° 01/2016 do Programa Institucional de Bolsa de lniciaçâo
Docéncia
Redonda

—

a

PI BID 2016 Cadastro Reserva, do Centro Universitário de Volta

UniFQA. (Ad referendum)

A Presidente do Conselho de Enino, Pesquisa e Extensâo

-

CONSEPE, no uso de suas

atribuicOes, e considerando a artigo 11, inclso X do Estatuto do Centro Universitário de Volta
Redonda

-

Un1FOA,

Resolve:

Art. 10 Aprovar o Edital no 01/2016 do Programs Institucional de Bolsa de lniciaço a
ocência PIBID 2016 Cadastro Reserva, do Centro Universitário de Volta Redonda

-

UnIFOA,

constante do documento anexo.

Art. 21 Esta Resolucâo tern caráter Ad referendum, entra em vigor a partir desta data,
revogando as disposiçöes em contrrio.

Sala do Conse!ho de Ensino Pesquisa a Extensào

-

CONSEPE.

Volta Redonda, 25 de rnaio de 2016.
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EDITAL PIBID/UniFOA 01/2016
ABERTURA DE lNscRlçOEs PARA 5ELEcA0 DE BOLSISTA INIcIAcAo A DOCENCIA PARA 0
PROGRAM INSTITUCIONAL DE BOLSA DE lNIclAcAo A DOCENCIA - PIBID/Un1FOA
A Reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, no uso das suas atribuicöes, observando a disposicao da Portaria Capes n° 46/2016- PIBID, torna pUblico a abertura de inscricoes para seleçao de
BOLSISTA INICIAQAO A DOCENCIA para o PROGRAM INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
lNlclAçAo A DOCÉNCIA - PIBID/UniFOA.

jiYi.1 ']El MTI NNT43 U1 II j, II Z F-1 Ell

o Prograrna lnstitucional de Bolsa de lniciação a Docência - PIBID/MEC/CAPES/UniFOA objetiva fomentar a iniciacão a docência de estudantes dos cursos de Licenciatura das Institulcoes PUblicas de Ensino Superior, aumentando a convivência do graduando corn o cotidiano
do exercicio da funçao docente, em condicoes criativas e diversificadas, estimulando sua
perrnanencia na docência, como carreira profissional, contribuindo, assim, para ajustar as
ofertas as demandas da rede pUblica, minirnizando as carências de professores da educacao
básica.
___iI.Is] :!J [s:
2.1 Selecâo de candidatos para formacao de cadastro de reserva corn o propOsito de preencher
vagas surgidas da necessidade de substituição de BOLSISTA INICIAçAO A DOCENCIA para
o PIBID/UniFOA. 0 candidato convocado para assumir uma vaga, permanecera por urn penodo de 12 (doze) meses, podendo a bolsa ser renovada, por igual perlodo, durante a vigencia
do Prograrna. A qualquer tempo esse periodo poderá sofrer alteraçao por deterrninaçao da
Capes.
3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1 Será constituido cadastro de reserva para bolsistas licenciandos em Educaçao FIsica, conforme quadro a seguir:
CURSO
EDucAçAo FISICA - LICENCIATURA

OWNW-N-0 1:111 [ij.)

NLJMERO TOTAL DE VAGAS
CADASTRO RESERVA

.IsJ:I.] I1EI f.

4.1 A selecâo de que trata este Edital preve as seguintes atribuiçoes para

0

bolsista:

a) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto assirn que convocado;
b) dedicar-se, no periodo de vigência da bolsa, 10 (dez) horas semanais as atividades do
PIBID, sem prejuizo de suas atividades discentes regulares;
c) participar de encontros, serninários e eventos relacionados ao PIBID/Un1FOA;
d) executar o piano de atividades aprovado;
e) apresentar forrnalrnente no UniFOA e na escola, através de relatOrios, Os resultados parciais e finals de seu trabalho, bern corno, divulga-los arnplamente em espaços acadêmicos, sobretudo em eventos de iniciação a docência e em arnbiente virtual do PIBID, organizados pelo
atom
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a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no Pals;
b) ser aluno de graduaçao regularmente matriculado em um dos cursos iistados no quadro de
vagas (item 3.1 do presente edital);
C) estar em dia corn as obrigacOes eieitorais;
d) estar cursando do segundo ao antepenUitirno semestre, exceto para EX-BOLSISTA DE
INICIAAO A DOCENCIA PIBID;
e) ter conciuldo o 10 sernestre do curso na area do subprojeto;
f) não acumular boisa institucionai enquanto atuar no Projeto;
g) possuir disponibilidade de carga horária de 10 (dez) horas semanais para trabaihar no Projeto, inclusive aos Sábados e nos periodos de recesso e férias do caiendário academico;
h) cornprometer-se a cumprir o seu Piano de Atividades previsto no P1BID/ UniFOA.
-

L

'Thi I EN1 [.I.1
PERJODO DE INscRIcAo

• 30/05 a 03/06/2016
• Ficha de inscriçao (formuiário) devidamente preenchida presenciai na Secretaria do Curso de
Educaçao FIsica Prédio 2 do Campus Oiézio Gaiotti em Três Pocos, Volta Redonda.
-

Entrega da documentacao junto corn a snscrição presencial na Secretaria do Curso

• Curriculo Lattes corn documentacäo cornprobatOria.
• COpia do comprovante da üitirna matricula no curso de Educacao Fisica

-

Licenciatura

-

Un1FOA.

• COpia do HistOrico Escolar atuaiizado.
Horario para entrega da documentaçao e inscricao

• l4hàs2Oh

L'JL1 j
7.1 A selecao será reaiizada por urna comissão formada por professores pertencentes ao quadro
da instituição, sob a coordenacâo do Coordenador institucionai do P1BID/ UniFOA, e constará das seguintes etapas: Prova Escrita (peso 4), Entrevista (peso 3) e Anáiise do Curriculum
(peso 3), sendo cada uma deias pontuada de 0 a 100 pontos;
7.2 A Prova Escrita ter.! 02 (duas) horas de duraçao;
7.3 Os candidatos ciassificados na prova escrita serão convocados, em ate duas vezes o nümero
de vagas, para a realizacao da entrevista, nos dias, horários e local indicados no cronograma,
sendo os demais exciuldos do processo;
7.4 0 horário da entrevista será rnarcado por ordern aifabética dos candidatos seiecionados na
prova escrita;
7.5 Para a reaiização da Prova Escrita e da Entrevista será obrigatOria a apresentacao dos documentos de identificacao corn foto (RG, Carteira Nacional de Habiiitacão, Carteira de Trabaiho
ou Carteira de Orgao de Ciasse);
7.6 Todos os candidatos deverâo se apresentar para reaiizacão de cada etapa da seiecäo, nos Jocais indicados no item 10, sob pena de eiiminaçao da Seieçâo. A data e o horário indicados
poderão ser revistos, de acordo com o nUrnero de inscritos, cabendo a Coordenacao do
PIBID/UniFOA cornunicar, por rneio do site www.unifoa.edu.br , corn no rninimo 24 horas
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Os flOVOS

horários e, se for o caso, a nova data;

7.7 0 nao comparecimento a qualquer das etapas do processo de selecao implicarä na eliminacao
do candidato;
7.8 A nota final de cada candidato será obtida de acordo corn a seguinte fOrrnula:
NF = (NC x3 + NP x4 + NE x 3)/100
Onde:
NF = Nota Final
NP = Nota da Prova Escrita; NC = Nota do Curriculum; NE = Nota da Entrevista
7.9 Serao adotados corno critérios de desernpate: a rnaior nota na Prova Escrita e, perrnanecendo
o empate, por ordern de prioridade, a nota da Entrevista e participação em projetos e eventos
do UniFOA.

MN
8.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverern media final igual ou superior a 6,0
(seis);
8.2 0 candidato convocado correspondera ao nürnero rnáximo de 01 (uma) bolsa concedida pela
CAPES para o PIBIDIUniFOA, observando-se o nümero de vaga e a ordem de classificacao;
8.3 Os selecionados não convocados, inicialrnente, cornporão urn cadastro de reserva e poderao
ser chamados a qualquer momento, visando suprir as necessidades do PIBID/ UniFOA, no
perlodo de vigencia do edital;
8.4 Caberá a este Centro Universitário a publicaçao dos Resultados da seleçao no dia 21/06/2016,
no site www.unifoa.edu.br e no Mural do Prédio do Curso de Educacao Fisica;
8.5 Os candidatos convocados para a ocupacao das vagas deverão apresentar-se entre os dias
22 e 27/06/2016, para entrega da seguinte docurnentacao:

DOCUMENTAçAO
• Ficha de cadastro (fornecido pelo UniFOA)
• Uma foto 3x4
• FotocOpia do CPF
• FotocOpia do RG
• Fotocópia do Comprovante de Residência
• FotocOpia Comprovante Bancário - Conta Corrente e Cartão do Banco
• Guia de rnatrIcula atualizada
• Terrno de Compromisso (fornecido pela Coordenaçao Institucional do PIBID)
• Declaraçao de disponibilidade de 10 (dez) horas sernanais, para atuar no Programa,
inclusive aos Sábados e nos perlodos de recesso e férias do calendário acadêmico.
• Declaraçao de que nao possui outra bolsa institucional.
LOCAL DE ENTREGA DA DocuMENrAçAo E HORARIOS
• UniFOA —Prédio do Curso de Educacao Fisica - Secretaria do Curso
• 1411306s20h
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8.6 A inexatidäo das declaracoes, as irregularidades de documentos, ou outras de qualquer natureza que nao atendam as exigencias deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo,
eliminarão o candidato da Seleçao ou, se identificadas posteriormente, impedirâo a sua atuaçâo, anulando-se todos Os atos e efeitos decorrentes da sua inscricao.

WITTENNIMTR 1.S07ti
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o Bolsista podera manter seu vinculo no programa por 12 (doze) meses, sendo que o repasse da bolsa mensal, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reals) durante 10 (dez) meses. 0
Bolsista será pago, diretamente pela CAPES, podendo ter sua bolsa renovada, por igual penodo, durante a vigencia do Programa. A qualquer tempo esse perlodo poderá sofrer alteracao
por determinaçao da Capes.

DATA
Divulgacao do Edital

27/05/2016

lnscnicoes

30/05 a
03/06/2016

Realizacao da Prova Escnita

07/06/2016

Divulgaçao do resultado da
prova escnita e convocacao para
entrevista

08/06/2016

LOCALE HORARK
Site do UnIFOA e Mural do Curso de Educaçao
Fisica.
Presencial no UniFOA Prédio 2 Secretaria do
Curso de Educacâo FIsica. Horário 14h as 20h.
Local: Sala 2 do Prédio 2 Curso de Educaçao
Fisica. Horário: 16h as 18h, devendo chegar
com 30 minutos de antecedência.
-

-

-

Site do UniFOA e Mural do Curso de Educaçao
FIsica.

Presencial no UniFOA Prédio 2 Secretaria do
Curso de Educacao FIsica. Horánio 14h as 20h.
Divulgaçao do resultado e
Site do UniFOA e Mural do Curso de Educacao
13/06/2016
convocacao para entrevista
FIsica.
Local: Sala 2 do Prédio 2 Curso de Educaçao
Realizaçao da entrevista
14/06/2016
FIsica. Horário 14h as 20h.
Avaliacao do HistOnico Escolar e
Prédlo 2
Secretaria do Curso de Educaçao
14/06/2016
CurrIculo Lattes
FIsica.
Site do UniFOA e Mural do Curso de Educaçâo
Divulgacao do resultado
15/06/2016
Fisica.
Local: UniFOA
Prédio 2 do Curso de EducaPrazo para recurso do resultado
17/06/2016
cão Fisica Secretania do Curso.
Horário: 14h as 20h.
Local: UniFOA
Prédio 2 do Curso de EducaDivulgaçâo do resultado final
21/06/2016
çâo Fisica Secretaria do Curso.
Horário: 14h as 20h.
Entrega da documentacao dos
Local: UniFOA
Prédio 2 do Curso de Educaconvocados/ Escalonamento de
22 a 27/06/2016
cao FIsica Secretaria do Curso.
entrega por Subprojeto
Horário: 14h as 20h.
Obs.: A Dublicacão do resultado final será no dia 21106/2016. no Site do UniFOA e Mural do Curso de
Educacao Fisica.
Prazo para recurso

-

10/06/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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11.1 0 bolsista que não for aprovado na prova escrita podera interpor recurso no prazo de 48h,
na Secretania do Curso de Educaçao Fisica, localizada no prédio 2, dia 10/06/2016 ate as
20h;
11.2 0 bolsista que não for aprovado no resultado final podera interpor recurso no prazo de 48h,
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Fundacao Oswaldo Aranha

na Secretaria do Curso de Educaçâo Fisica, localizada no prédio 2, dia 17/06/2016 ate as
20h;
11.3 0 recurso, em formato de requerimento escrito, deverá ser direcionado
ção do PIBID/ UniFOA, responsável pelo julgamento.

a Comissão de Sele-

j5'Th1 'I EL.I1 ['I.] *Lcl
12.1 0 prazo de validade da seleçao e de 2 (dois) anos, contado a partir da publicaçâo dos Resultados da seleçao no site www.unifoa.edu.br, podendo ser prorrogado por igual perlodo, a critério da Coordenacao Institucional do PIBID/ UniFOA;
12.2 A Bolsa Acadêrnica PIBID não irnplicará, sob hipótese alguma, em vInculo empregaticlo
corn a Fundacao Oswaldo Aranha FOA/Centro Universitãrio de Volta Redonda Un1FOA ou
corn a CAPES;
-

-

12.3 A coordenacao do PIBID/UniFOA poderá substituir o bolsista, caso nao atenda as atribulcOes elencadas no item 4, a qualquer tempo, observada a inadequacao do mesrno aos objetivos do Projeto, sendo, neste caso, convocado urn novo selecionado do banco de reserva de
acordo corn a ordem de classificaçâo. A substituiçao deverá ser precedida do principio contraditOrio e da ampla defesa, por melo de solicitaçao formal a Coordenacao Institucional do
PIBID, a quem caberá a decisão final, e deverá conter exposicao detaihada dos motivos que
levaram ao pedido de substituicao;
12.4 0 bolsista eliminado podera interpor recurso no prazo de 72h apOs ciência de notificacao por
escrito da efetiva exclusâo, mediante requerimento escrito, que deverã ser direcionado a Cornissão de Selecao do PIBID/UniFOA e entregue na Secretaria do Curso de Educacào FIsica
do UniFOA ate as 20h;
12.5 0 recurso será julgado pela Comissão de Seleçao do PIBID/UniFOA e o resultado será notificado ao requerente por meio de correio eletronico no prazo máxirno de ate 15 dias. ApOs julgarnento final, nao caberá apresentaçao de novo recurso;
12.6 Os recursos financeiros são de responsabilidade exciusiva da CAEPS, não tenho a FOA ou
UniFOA responsabilidade pelo seu pagamento, não garantindo a continuidade da bolsa caso
a CAPES suspenda o programa ou o pagamento da bolsa;
12.7 Os casos omissos no presente edital serão solucionados pela Comissão de Selecao do
PIBID/ UniFOA, ouvido o UniFOA e a Direcao da FOA.
Volta Redonda, 27 maio de 2016.
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