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EDITALNº02IFBA/CAPES/2021 

ProcessoSeletivodeBolsistasSupervisor 
(LicenciaturaemComputaçãoeLicenciaturaemQuímica-CampusdePorto
Seguro) 


O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia(IFBA),pormeioda
Pró-ReitoriadeEnsinoedaCoordenaçãoInstitucionaldoProgramadeIniciaçãoàDocência
(PIBID) – IFBA/CAPES, torna pública a seleção de bolsistas Supervisores dos Cursos de
Licenciatura de abrangência da PIBID/IFBA/CAPES, vinculado ao Edital nº 02/2020 da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), regido pela
Portaria, emitida pela mesma coordenação, Processo SEI nº 23038.018672/2019-68 de03
de Janeirode2020paraProgramaInstitucionaldeBolsasdeIniciaçãoàDocência-PIBID,
de acordo comasseguintesáreas,quotaseescolas-camposparceirasondeacontecerãoas
seleçõesd
 oss upervisoresa baixod
 iscriminadas: 


Curso 

Vagaspara
bolsistasou
voluntários
Supervisores 

Escolas-campoparceiras 

Porto
Seguro 

01 

LicenciaturaemComputação  Porto
Seguro 

01 

EscolaMunicipalChicoMendes 
ColégioModeloLuísEduardo
Magalhães/PortoSeguro 
ColégioEstadualDrAntônioRicaldi 

ComplexoIntegradodeEducaçãodePorto
Seguro 
EscolaMunicipalChicoMendes 

LicenciaturaemQuímica 





Campus 

campus 

1. OO
 BJETOD
 OE DITAL 

O objeto do presente edital é selecionar bolsistas Supervisores da iniciação a
docêncianoâmbitodoPIBIDeformaçãodecadastroreserva,doEdital02/2020/CAPESpara
implementação de projetos que potencializem a inserção no futuro ambiente de trabalho
(escoladeensinomédioe/oufundamental),permitindo-lhesummaiorenvolvimentocomo
cotidianod
 asa tividadesd
 idático-pedagógicas. 


2.D
 OP
 ROGRAMAI NSTITUCIONALD
 EB
 OLSASD
 EI NICIAÇÃOÀ
 D
 OCÊNCIA- P
 IBID

2.1O
 P
 IBIDv isa:



I.incentivara f ormaçãod
 ed
 ocentese mn
 ívels uperiorp
 araa e ducaçãob
 ásica; 
II.c ontribuirp
 araa v alorizaçãod
 om
 agistério; 
III. elevar a qualidade daformaçãoinicialdeprofessoresnoscursosdelicenciatura,
promovendoa integraçãoe ntree ducaçãos uperiore e ducaçãob
 ásica; 
IV. inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador einterdisciplinarque
busquema s uperaçãod
 ep
 roblemasidentificadosn
 op
 rocessod
 ee nsino-aprendizagem; 
V.incentivarescolaspúblicasdeeducaçãobásica,mobilizandoseusprofessorescomo
co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de
formaçãoinicialp
 arao
 m
 agistério;
VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos
docentes,e levandoa q
 ualidaded
 asa çõesa cadêmicasn
 osc ursosd
 elicenciatura.

2.2S ãoa tribuiçõesd
 oS upervisor: 
a) elaborar, desenvolver e acompanhar, em parceria com as redes e com o
coordenadord
 eá rea,a sa tividadesd
 osd
 iscentes; 
b) controlar a freqüência dos discentes, repassando essas informações ao
coordenadord
 eá rea; 
c) informar ao coordenador de área eventuais mudanças nas condições que lhe
garantiramp
 articipaçãon
 op
 rograma; 
d) participar de seminários de formação de professores da educação básica
promovidosp
 eloIFBA; 
e)informarà c omunidadee scolars obrea sa tividadesd
 op
 rojeto; 
f)c ompartilharc oma d
 ireçãod
 ae scolae s eusp
 aresa sb
 oasp
 ráticasd
 op
 rograma; 
g) enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios e documentos de
acompanhamentod
 asa tividadesd
 osd
 iscentess obs uas upervisão,s empreq
 ues olicitado; 
h)p
 articipard
 asa tividadesd
 ea companhamentoe a valiaçãod
 efinidasp
 elaC
 apese  
peloIFBA. 
3.I NSCRIÇÕES 

Período:d
 e0
 9a 2
 0d
 eS etembrod
 e2
 021. 

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamentepormeioeletrônicoapartirdo
preenchimentod
 asinformaçõesc ontidasn
 of ormulárioe letrônicod
 isponíveln
 olinka baixo: 

https://forms.gle/n3ooLFxQq6LbMjgN7 




4.S ELEÇÃO 

4.1Aseleçãoseráfeitaemetapaúnicaapartirdaanálisedasrespostascontidasno
formulário de inscrição. Para efeito de avaliação de um candidato com mais de uma
inscrição, será considerado a última submissão, desde quando seja respeitado o prazo de
inscrição. 

4.2 O processo seletivo simplificado será realizado pelo Coordenador de Área
responsável porcadaLicenciaturaeporpelomenosmaisumprofessordalicenciaturaque
nãoe stejap
 articipandod
 ar eferidas eleção,a p
 artird
 oc alendáriop
 resenten
 estee dital. 

4.3.S ãor equisitosm
 ínimosp
 arao
 r ecebimentod
 eb
 olsad
 ep
 rofessors upervisor: 

I- S era provadoe mp
 rocessos eletivod
 op
 rogramar ealizadop
 eloIFBA; 
II-possuirlicenciaturaquecorrespondaaocomponentecurricularouaocursodo
subprojeto,e xcetop
 ara: 
a) subprojetosdeinformáticaemqueseráadmitidopossuirlicenciaturaemárea
diversa; 
b)subprojetosdeEducaçãodoCampoeInterculturalIndígenaemqueseráadmitido
possuirlicenciaturaemáreasafinsdocomponentecurricularoudoscursosquecompõemo
subprojeto. 
III- p
 ossuire xperiênciam
 ínimad
 e2
 ( dois)a nosn
 om
 agistérion
 ae ducaçãob
 ásica; 
IV-serprofessordaescoladeeducaçãobásicadasredespúblicasdeensinoque
integra o projeto institucional e estar atuando em sala de aula na área ou etapa
correspondenteà h
 abilitaçãoc oncedidap
 eloc ursoq
 uec ompõeo
 s ubprojeto: 
a)supervisoresdeinformáticadeverãoestaratuandoemprojetosdeinformáticana
escolad
 ee ducaçãob
 ásica; 
b) supervisores de licenciatura intercultural indígena e de educação do campo
deverãoe stara tuandoe me scolasindígenase d
 oc ampor espectivamente. 
V – declarar que possui disponibilidade do tempo necessário para realizar as
atividadesp
 revistasp
 aras uaa tuaçãon
 op
 rojeto; 
a) supervisores da licenciatura intercultural indígena deverão ter disponibilidade
parav isitare scolasindígenase ma ldeiasp
 ertencentesà m
 esmam
 acrorregião. 
VI- fi
 rmart ermod
 ec ompromissop
 orm
 eiod
 es istemae letrônicop
 rópriod
 aC
 apes. 

4.4 A Comissão de Seleção poderá solicitar a qualquer tempo os documentos que
comprovem o atendimento aopré-requisitomínimoparaserbolsistasupervisordeacordo
comaPortariaProcessoSEInº23038.018672/2019-68de03dejaneirode2020daCAPESe
Portariad
 en
 º2
 59d
 e1
 7/12/2019d
 aC
 APES. 


5.C
 RITÉRIOSP
 ARAS ELEÇÃO 

Os docentes das escolas-campo parceiras cadastradas na Plataforma CAPES de
Educação Básica, que concorrerem à Bolsa de docente supervisor, desde atendam os
pré-requisitos estabelecidos na Portaria Processo SEI nº 23038.018672/2019-68 de 03 de

janeirode2020daCAPESePortariadenº259de17/12/2019daCAPES,serãoavaliadosde
acordoc omo
 b
 aremaa baixo: 

ITEM 

PONTUAÇÃO 

Quantidadedeturmasdocandidatona
Escolaem2021 

5,0pontos/turma 

TempodedocêncianaEscolavinculada
aoprograma. 

2,0pontos/anoletivo 

TempodedocêncianaEducaçãoBásica. 

2,0pontos/anoletivo 

Titulação. 

 5,0pontos:Doutorado 
1
10,0pontos:Mestrado 
5,0pontos:Especialização 

ParticipaçãoemprogramasdeIniciação
àDocência. 

5,0pontos/semestreletivo 

QualidadedaPráticaDocente. 

Utilizaçãodanormacultanaexpressãoda
idéia:até3,0pontos 
Coerênciadidáticapedagógica:até10,0
pontos 
Diversidademetodológica:até7,0pontos 

UtilizaçãodeRecursosDidáticosna
Escola. 

Utilizaçãonormacultadalíngua:até1,5
pontos 
Coerênciadidáticanautilizaçãodos
recursos:até5,0pontos 
Diversidadederecurso:até3,5pontos 




6.R
 ESULTADOS 

A listagem dos bolsistas selecionados estará disponível napáginadoIFBAepoderá
ser enviada para os e-mails dos candidatos, a partir das informações constantes do
formuláriod
 einscrição,a p
 artird
 od
 ia2
 3d
 eS etembrod
 e2
 021. 
A assinatura do Termo de Compromisso e a apresentação dos documentos e
comprovantes de conta bancária, para os aprovadosnoprocessoseletivo,serãorealizadas
diretamente com a Coordenação de Área do PIBID do IFBA/CAPES das Licenciaturas
envolvidas, a combinar, conforme local e horário a ser divulgado posteriormente,
juntamentec oma listagemd
 osc andidatoss elecionados. 

7.D
 URAÇÃOE V
 ALORD
 AB
 OLSA 


Abolsateráduraçãode06(seis)mesesepoderáserprorrogávelounão.Ovalorda
bolsaé d
 eR
 $7
 65,00( setecentose s essentae c incor eais)m
 ensais. 

8.S UBSTITUIÇÃO,S USPENSÃO,C
 ANCELAMENTOE R
 ESSARCIMENTO 

O bolsista Supervisor do PIBID poderá ter a sua bolsa suspensa, cancelada ou até
mesmoteráquefazeroressarcimentodamesma,conformeprevistonaPortariadenº259
de1
 7/12/2019d
 aC
 APES. 


9.C
 RONOGRAMA 


Datas 
Etapas 
09deSetembrode2021  Lançamentodeedital 
09a20deSetembrode2021  Inscriçõesdoscandidatos 
21a22deSetembrode2021  SeleçãodosbolsistaspelaComissãodeSeleção 
23deSetembrode2021  PublicaçãodoResultadoPreliminar 
24deSetembrode2021  InterpelaçãodeRecurso 
27deSetembrode2021  ResultadoF inal 



10.D
 ISPOSIÇÕESF INAIS 

a)C
 ontatop
 eloe -mail:p
 ibid2020.ifbaps@gmail.com 
b) A concessão da bolsa estará diretamente vinculada à assinatura de um Termo de
Compromisso que o candidato classificado terá que assinar, observando os prazos
estabelecidosn
 oc ronogramad
 ee xecuçãod
 estee dital; 
c) 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, noatoda
assinatura do Termo deCompromisso,nãopodemserconjunta,poupançaoudeaplicação
financeirae p
 referencialmente,s egundoo
 rientaçõesd
 aC
 APES,a bertasn
 oB
 ancod
 oB
 rasil; 
e)Apresenteseleçãoterávalidadede06(seis)meses,apartirdadatadepublicaçãodeseu
resultado, podendo ser prorrogada por mais 06 (seis) meses ou não, respeitando-se, em
ambososcasos,adatalimitedasatividadesprevistasnoprojetoinstitucionalpelaCAPESea
inexistênciad
 eu
 mn
 ovop
 rocessos eletivo. 
g)Opagamentodasbolsasdesupervisoràdocênciaestácondicionadaàdisponibilizaçãode
cotase r ecursosd
 aC
 APES. 
f) Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Coordenação Institucional do
Programad
 oP
 IBID. 

PortoS eguro,0
 9d
 eS etembrod
 e2
 021. 

____________________________________________________ 

FernandoO
 svaldoR
 ealC
 arneiro 
CoordenadorInstitucional 
PIBIDIFBA/CAPES 

