
                                                                                          

 
 

Seleção de discentes por área: HISTÓRIA 
Referente ao Edital 003/2020/UFSJ/PROEN 

 
I – INSCRIÇÃO 
 Todo o processo de seleção será realizado por sistema remoto. 
 Poderão se inscrever no PIBID alunos do 1º, 2°e 3º períodos do Curso de 

licenciatura em História, devidamente matriculados. 
 Período de inscrições: de 20 a 31 de agosto de 2020, até às 23:59h 
 Local - inscrição por meio dos seguintes endereços eletrônicos: 

História Campus Dom Bosco – cohis@ufsj.edu.br  
Profa. Ingrid Silva de Oliveira - ingridoliveira@ufsj.edu.br 

 Documentos exigidos para inscrição (anexar no e-mail) 
1. Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I);  
2. cópia do Extrato Escolar;  
3. cópia da primeira página do Currículo na Plataforma Capes de Educação 

Básica (Plataforma Freire); 
4. declaração de ciência e disponibilidade de horas a ser preenchida e assinada 

(Anexo II).  

 
ATENÇÃO: O deferimento da inscrição do(a) candidato(a) está condicionado ao 
envio dos documentos no prazo estipulado, que deverão ser anexados no e-
mail. 

 
          II –  NÚMERO DE BOLSAS, VAGAS VOLUNTÁRIOS E BANCO DE RESERVA 

a) Para bolsistas serão disponibilizadas 08 bolsas da Capes 
b) Para voluntários serão disponibilizadas 02 vagas 
c) Para o banco de reserva serão disponibilizadas 10 vagas.  
 
III – ETAPAS DE SELEÇÃO E NOTAS  
A nota final será a média aritmética simples da N1 e N2. Sendo N1 (nota do CR 
ou nota do ENEM) e N2 (nota da entrevista) 
a) N1 = análise de CR (Coeficiente de Rendimento) para alunos(as) do 2° e 3° 

período e análise de nota do ENEM para alunos(as) do 1° período. 
b) N2 = nota da entrevista remota a ser agendada e informada no e-mail de 

cada candidato.  



 
IV – DAS VAGAS 
Serão ofertadas 04 vagas (03 com bolsa e 01 voluntário) para alunos do 3º 
período, 03 vagas (02 com bolsa e 01 voluntário) para alunos do 2° período e 03 
vagas (todas com bolsa) para o 1º período.  
 
V – DA CLASSIFICAÇÃO 
a) Serão considerados classificados(as) aqueles com as maiores notas, dentro da 

disponibilidade das vagas de cada período específico;  
b) caso as vagas com bolsas para um dos períodos não sejam preenchidas, as 

vagas poderão ser disponibilizadas para outro período, quando possível. 
c) o(a) candidato(a) inscrito(a) e classificado(a) entre o 11º e 18º lugar ficará 

aprovado(a) para compor o banco de reserva. 
 
VI – DO CRONOGRAMA  

20/08/2020 a 31/08/ 2020, até às 23:59h: inscrições por e-mail 

01/09/2020: publicação da homologação das inscrições  

02/09/2020: publicação dos horários e dias das entrevistas 

03 a 09/09/2020: realização das entrevistas 

10/09/2020: publicação do resultado final da seleção 

 
ATENÇÃO - A Inscrição e classificação ainda não são garantia de participação e 
bolsa no PIBID, mas parte do processo de implantação do PIBID/UFSJ/HISTÓRIA. 
 
O banco de reserva não é garantia de participação e bolsa no PIBID, mas parte 
do processo de implantação do PIBID/UFSJ/HISTÓRIA 
 
 
 
 

São João del-Rei, 18 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN 

EDITAL 003/UFSJ/PROEN 
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID/UFSJ) 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Curso:___________________________________________________________ 

Subprojeto:_______________________________________________________ 

Matrícula:____________________ E-mail:____________________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

CEP: ___________ Cidade: ___________________________ Estado: ________ 

Telefones: _______________________________________________________ 

Data de nascimento:__________ CPF:__________________ RG: ____________ 

 

 

 
 
Recebe alguma bolsa: 
( ) Não ( )Sim, qual(is)?_______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN 

EDITAL 003/UFSJ/PROEN 
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID/UFSJ) 
 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE HORAS 
 
Eu, ______________________________________________________________ 
regularmente matriculado(a) no curso de 
____________________________________, matrícula 
nº._____________________, declaro ter disponibilidade de, pelo menos, 32h 
mensais, distribuídas semanalmente de acordo com a demanda de cada 
subprojeto, para o desenvolvimento das atividades do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência da UFSJ.  
 
 
São João del-Rei, __________ de _________________________ de ________. 

 
 

_________________________________________________ 
Candidato discente 


