
Resultado Final PIBID/CAPES/IFBA 

Edital nº 01 de 2020 
 

Segue abaixo o resultado final do processo seletivo de bolsistas de Iniciação à 

Docência para o 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 Matrícula Classificação 
Luan Carlos Campos de Sousa 202011320002 1º 

Paulo de Assis Lago 202011320037 2º 

Milla Rocha Moreira  200011320013 3° 

Adriana Silva Moreira  202011320024 4º 

Danilo Ferreira da Silva 202011320041 5º 

Bruna Lima Silva  202011320005 6º 

Carol dos Santos Pereira 202011320028 7º 

Felipe Costa Rocha 202011320022 8º 

Erica Rosa de Jesus 202011320009 9° 

Júlia de Araújo Silva 202011320027 10º 

Ingrid do Prado Carvalho 202011320025 11º 

Caline Santos Silva  2019132003 12º 

Adelson Sousa Barbosa  2019132002 13º 

Julia Rodrigues Dantas Dorea 2019132020 14º 

Karine Alves Sepúlvida 2019132009 15º 

Paula Freire Abreu 2019132012 16º 

Jovane Sousa Ferreira dos Santos 2019132019 17º 

Fabrício Silva Maciel de Sousa  2019132026 18º 

Ruth Malta Filadelfo Matos 2019132024 19º 

Eduardo Santos da Silva 2019132005 20º 

Camilla Rocha Sousa 2019132030 21º 

 

 

Ana Virgínia de Carvalho Moraes 2017232001 

Desclassificados por não atenderem ao disposto no 

inciso I do item 4.3. do edital.  

4.3. São requisitos mínimos para participar da 

seleção e para o recebimento da bolsa de iniciação à 

docência: I. Estar regularmente matriculado na 

primeira metade do curso de Licenciatura em 

Química, campus de Vitória da Conquista/IFBA, 

conforme definido no item 2.2.2. na área do 

subprojeto; 

 

 

 

Sara Regina da Luz Brito 2018132035 

Amanda Souza Alves 2015132001 

 

 

Orientações: 

 

1. Os candidatos classificados dentro do número de vagas devem entregar cópia de RG, 

CPF, comprovante de residência, comprovante dos dados informados no formulário de 

inscrição (histórico escolar, certificado ou declaração de participação em programas de 

iniciação à docência, iniciação científica ou tecnológica, extensão, assistência estudantil, 

quando for o caso), comprovante de conta bancária, e termo de compromisso 

devidamente preenchido e assinado, conforme modelo em anexo, até o dia 08/08/2020; 

 



2. A não comprovação das informações prestadas no formulário poderá implicar na 

desclassificação do candidato e convocação dos discentes classificados na lista de 

espera; 

 

3. 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; 

 

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

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

atenção; 

 

5. 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; 

 

6. Os estudantes de Vitória da Conquista devem encaminhar a documentação até o dia 

08/08/2020 através do contato pelo e-mail:  pibid.vdc@gmail.com    

7. Os bolsistas deverão efetuar o cadastro na plataforma Freire 

(https://eb.capes.gov.br/portal/) para que possam ser inseridos no sistema da CAPES até 

o dia 08/08/2020. 
 

 

 

 

Vitória da Conquista, 31 de julho de 2020. 

 

 

                                                            
 

___________________________________ 

Alessandro Santos Santana 

Coordenador de Área do PIBID  

Lic. em Química, IFBA - Vit. da Conquista 
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