
Resultado Final PIBID/CAPES/IFBA 

Edital nº 02 de 2020 
 

Segue abaixo o resultado final da seleção de bolsistas Supervisores dos Cursos 

de Licenciatura de abrangência da PIBID/IFBA/CAPES do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, das Licenciaturas em Química do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, campus Vitória da 

Conquista. 

 

Licenciatura em Química – Campus Vitória da Conquista 

Nome Completo CPF Pontuação  

Rossana Borges Cavalcante Vilar 02349279413 Bolsista 1º 

Anderson Marques de Oliveira 02745608444 Bolsista  2º 

Bruna Figueredo Lopes 07652015774 Reserva 3° 

 

Orientações: 

 

1. A assinatura do Termo de Compromisso e a apresentação dos documentos e 

comprovantes de conta bancária, para os aprovados no processo seletivo, serão 

realizadas diretamente com a Coordenação de Área do PIBID do IFBA/CAPES das 

Licenciaturas envolvidas, a combinar, conforme local e horário a ser divulgado 

posteriormente, juntamente com a listagem dos candidatos selecionados. 

2. Todos os documentos devem ser entregues em cópia digital. No caso do termo de 

compromisso, o mesmo deve ser datado e assinado pelo candidato antes de ser 

escaneado. A versão digital deve estar em pdf, e arquivo único com todos os 

documentos; 

3. O preenchimento correto do termo de compromisso é de responsabilidade do 

candidato, devendo o mesmo ler cuidadosamente o documento, e preenche-lo com 

atenção; 

4. Os dados de conta bancária (número e nome do banco, número e nome da agência, 

número da conta com o dígito) que o candidato classificado deverá apresentar, no ato da 

assinatura do termo de compromisso, a conta bancária deve ser conta corrente (banco 

físico, naõ pode ser banco digital, a conta bancária não pode ser conjunta, poupança ou 

de aplicação financeira e preferencialmente, segundo orientações da CAPES, abertas no 

Banco do Brasil; 

5. Os bolsistas deverão efetuar o cadastro na plataforma Capes da Educação Básica 

(antiga plataforma freire) (https://eb.capes.gov.br/portal/) para que possam ser inseridos 

no sistema da CAPES até o dia 26/10/2020. 

6. Contato pelo e-mail:  pibid.vdc@gmail.com    

 

Vitória da Conquista, 23 de outubro de 2020. 

 

                                                            
 

___________________________________ 

Alessandro Santos Santana 

Coordenador de Área do PIBID  

Lic. em Química, IFBA - Vit. da Conquista 
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