
 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PIBID – PROFESSOR SUPERVISOR - 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

EDITAL Nº 01/2015 
 
 
A Coordenação Institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Portaria 096/2013, Seção II Art. 56, Parágrafo Único, faz saber aos 
interessados que estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas - Professores Supervisores 
das áreas de Ciências Biológicas (Betim), Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, 
Geografia, História, Letras-Inglês, Letras-Português, Matemática e Pedagogia conforme quadro de 
vagas abaixo: 

 

Subprojeto Campus 
PROFESSOR SUPERVISOR 

TURNO VAGAS 

Ciências Biológicas Betim Tarde 04 

Ciências Sociais Coração Eucarístico Tarde 03 

Educação Física Coração Eucarístico Tarde 03 

Filosofia Coração Eucarístico Manhã 01 

Física Coração Eucarístico Manhã 02 

Geografia Coração Eucarístico Manhã 01 

História Coração Eucarístico Manhã 01 

Letras-Português Coração Eucarístico Manhã 01 

Letras-Inglês Coração Eucarístico Manhã 01 

Matemática Coração Eucarístico Manhã 01 

Pedagogia Coração Eucarístico Tarde 03 

Pedagogia Coração Eucarístico Manhã 01 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência tem por objetivos: 

 incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo 
a integração entre educação superior e educação básica; 

 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 e interdisciplinar que busquem a superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 
inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

Condições para inscrição: 
 

1. possuir licenciatura, preferencialmente, na área do subprojeto; 
2. possuir experiência mínima de 2(dois) anos no magistério na educação básica; 
3. ser professor na escola participante do projeto PIBID e ministrar disciplina ou atuar na área do 

subprojeto; 
4. ser selecionado pelo Pibid da IES. 

 
O processo de seleção constará de análise de histórico escolar, carta de intenção, prova de 
conhecimentos gerais no campo educacional e entrevista. 
 
As inscrições deverão ser feitas de 02 a 06 de março de 2015, na secretaria do PIBID, Prédio 30, sala 
108, no horário de 8h às 12h e de 13h às 15h.  



 

 
 
Documentos necessários à inscrição: 

a) formulário de inscrição (disponível no site  www.pucminas.br/pibid )  
b) cópia de documento de identidade e CPF. 

c) Currículo (Lattes ou Vitae). 

d) cópia de diploma de graduação e de outros diplomas. 

e) documento comprobatório de exercício de pelo menos 2 anos de docência na escola; 

f) ser professor na escola participante do PIBID e ministrar disciplina ou atuar na área do 
subprojeto 

g) carta de intenção. 

 

Datas de prova escrita e entrevistas – turno manhã 

 

Cursos Prova Escrita Prédio/sala Entrevistas Prédio/sala 

Física 09/03/15 – de 08h a 9h30 

04/114 

09/03/2015 de 9h45 a 12h30 12/101 

Filosofia 09/03/15 – de 08h a 9h30 09/03/2015 de 9h45 a 12h30 04/105 

Letras-Português 09/03/15 – de 08h a 9h30 09/03/2015 de 9h45 a 12h30 12/103 

Letras-Inglês 09/03/15 – de 08h a 9h30 09/03/2015 de 9h45 a 12h30 12/106 

Matemática 09/03/15 – de 08h a 9h30 09/03/2015 de 9h45 a 12h30 12/105 

 
Datas de prova escrita e entrevistas – turno tarde 

 

Cursos Prova Escrita Prédio/sala Entrevistas Prédio/sala 

Ciências Biológicas – 
Betim 

11/03/15 – de 14h a 15h30 

04/117 

11/03/15 de 15h45 a 17h30 04/102 

Ciências Sociais 11/03/15 – de 14h a 15h30 11/03/15 de 15h45 a 17h30 04/103 

Educação Física 11/03/15 – de 14h a 15h30 11/03/15 de 15h45 a 17h30 04/104 

Geografia 11/03/15 – de 14h a 15h30 11/03/15 de 15h45 a 17h30 0/105 

História 11/03/15 – de 14h a 15h30 11/03/15 de 15h45 a 17h30 04/117 

Pedagogia 11/03/15 – de 14h a 15h30 11/03/15 de 15h45 a 17h30 13/115 

 
 

Divulgação dos resultados: até dia 13 de março de 2015, no site  www.pucminas.br/pibid  

 

 

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2015 

 

 

____________________________________________ 
Prof.ª Sílvia Maria de Contaldo 

Coordenadora Institucional do PIBID PUC Minas 

http://www.pucminas.br/pibid
http://www.pucminas.br/pibid

