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EDITAL PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA/ DO CURSO DE TEATRO - (Ref.: PIBID - 
EDITAL CAPES/DEB Nº 061/2013) 

 
A Coordenação do Subprojeto de Licenciatura em Teatro do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de São 
João del-Rei (UFSJ), torna público o presente edital para a seleção de Bolsista de 
Iniciação à docência a ser realizado de acordo com o disposto no Edital 061/2013 – 
PIBID, conforme dados abaixo.  Serão 05 vagas para bolsistas, com a vigência de 01 
(um) ano, com a possibilidade de renovação por mais 01 (um) ano, tendo início 
imediato no dia 05 de setembro de 2016.  
 
 

1- DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 Requisitos Básicos 

 
a) Estar regularmente matriculado (a) no curso de Licenciatura em Teatro da UFSJ;  
b) Não estar frequentando o último período do curso de Licenciatura em Teatro da 

UFSJ;  
c) Ter disponibilidade de horário de acordo com o trabalho de 15 (quinze) horas 

semanais de dedicação para desenvolver as atividades do projeto nas escolas, 
incluindo a reunião geral com o coordenador e com o supervisor.  

d) Ter abertura para a realização de experiências de ensino inovadoras e que 
envolvam a participação dos discentes do curso de Teatro da UFSJ.  

e)  Estar ciente que deverá a iniciar as atividades relativas ao projeto quando a 
Capes solicitar.  

f) Não acumular bolsa. Exceto quem participa do projeto MAIS EDUCAÇÃO. 
 

1.2 Das Vedações 
 
É vedado:  

 
I - conceder bolsa a quem estiver em débito de qualquer natureza com a Capes 
ou com outras instituições públicas de fomento; 
II - conceder bolsa a quem estiver em período de licença-prêmio, maternidade 
ou médica acima de 14 dias; 
III - acumular bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa concedida 
pela Capes ou por qualquer agência de fomento pública, nacional ou 
internacional, ou de instituição pública ou privada, salvo se norma superveniente 
dispuser em contrário; 

 
 

2- DA DOCUMENTAÇÃO 
a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, constante do 
Anexo I deste Edital. 
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b) Comprovante de matrícula atualizado, como comprovante de que é estudante 
da Licenciatura em Teatro; 
c) Declaração (vide Anexo II deste Edital) de que está ciente que sua 
permanência no programa implica no atendimento dos seguintes requisitos:  

• Execução do plano de atividades aprovado pela CAPES; 
• Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho na 

escola, divulgando-os na instituição onde estuda e em eventos de 
iniciação à docência, estes promovidos pela instituição e em ambiente 
virtual do PIBID organizado pela CAPES; 

• Participar do grupo de estudos em “performatividade, jogo e 
sustentabilidade”, subprojeto especialmente criado para o PIBID. 

d) Carta de motivação justificando seu interesse em atuar no projeto (normas para 
a elaboração da carta estão disponíveis no Anexo III). 

 
 

3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. Período de inscrição: de 30 de agosto 01 de setembro de 2016 das 14h até às 18h30, 
na coordenadoria do curso de Teatro-COTEA (CTAN) 
3.2. Resultado da Homologação das inscrições: 02 de setembro de 2016 
3.3. Entrevista: 02 de setembro de 2016, sexta-feira, às 10h, na sala 108, REUNI III, 
CTAN, PIBID Teatro (ao lado do elevador no térreo). 
3.4. Resultado: 05 de setembro de 2016, na coordenadoria de teatro – Campus CTAN 
até às 22h. 
3.5. Local: após preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá 
entregar pessoalmente (ou através de um representante oficialmente constituído por ele) 
a documentação constante no item 2 na Coordenadoria do Curso de Teatro da 
Universidade Federal de São João del-Rei, no endereço: Campus Tancredo Neves 
(CTAN) Av. Visconde do Rio Preto, s/n Colônia do Bengo – São João Del Rei – MG –
CEP 36.300-000. 
3.6. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea.  
3.7. Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado na Inscrição. 
3.8. A ausência de quaisquer documentos necessários à inscrição, conforme item 2   do 
Edital, redundará no indeferimento da inscrição.  
3.9. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das condições 
estabelecidas neste edital.  
3.10. A qualquer tempo, a inscrição do candidato e as etapas da seleção serão anuladas 
se constatada falsidade em qualquer documentação entregue no ato da inscrição. 
 

4. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO  
4.1. Terminada as inscrições, e, após a verificação de sua legalidade e homologação 
pela Coordenadoria do projeto, os interessados deverão informar-se na Secretária da 
Coordenadoria do Curso de Teatro no dia 02 de setembro de 2016 sobre sua habilitação 
à participação no certame. 
4.2.  A(s) inscrição(ões) que não atenda(m)  aos  requisitos  previstos  neste  edital não 
será(ão) homologada(s). 
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5. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO DOS PROFESSORES SUPERVISORES  

5.1. Carta de Motivação – A Carta de Motivação será analisada pela banca 
examinadora. 
5.2. Comprovante de Matrícula no curso de Teatro - Licenciatura. 
5.3. Entrevista - A entrevista é individual, com duração máxima de 15 (minutos) 
minutos. 
5.4. A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente da Nota Final das 
etapas de seleção. 
5.5.  A cada uma das etapas será atribuída uma nota de  zero  (0)  a  dez  (10) pontos. 
5.6.  A classificação do candidato far-se-á pela ordem decrescente da nota final. 
 

6. DA BOLSA 
6.1. O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
6.3.  Em qualquer período de vigência da bolsa o bolsista (a) poderá ser desvinculado 
(a) do projeto, caso não cumpra as atividades propostas. 
 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. A seleção dos candidatos seguirá a ordem de classificação. 
7.2. Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate, seguindo a 
ordem apresentada a seguir: 
- Primeiro critério: Maior nota na entrevista.  
- Segundo critério: Carta de Motivação 
 

8. DOS RECURSOS 
8.1. O interessado que eleger hipóteses em que cabe recurso deverá realizá-lo 

pessoalmente, ou por intermédio de procurador regularmente constituído, dirigido a 
coordenação do subprojeto em Teatro, no prazo de dois dias úteis, a contar da data da 
divulgação dos resultados no mural da Coordenadoria do Curso de Teatro. 

 
Assim ficam todos os interessados cientes de que se encontram abertas as 

inscrições para a seleção de bolsistas de iniciação à docência, no(s) período(s) 
anteriormente citado(s), e, para  os  devidos  fins,  será  afixado  no Quadro de Avisos 
da Coordenadoria do Curso de Teatro e nas secretárias das escolas participantes.  

 
 

São João del-Rei, 29 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

Prof. Marcelo Eduardo Rocco de Gasperi  
Coordenador subárea de Teatro 

PIBID/UFSJ 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
Seleção de bolsista de iniciação à docência 
(Ref.: edital CAP-PIBID-UFSJ 01/2014 e edital CAPES/DEB Nº 061/2013) 
 
  
O(a)  Senhor(a) ______________________________________________________,  
(nacionalidade)  ______________,  (estado  civil)  _____________  (profissão - 
estudante) ________________,  RG  n.º  ____________,  CPF  n.º  ________________,  
e-mail ________________________,  residente  e  domiciliado  à  
Rua/Av.________________________________________,  na  cidade  de 
______________________ Estado _______________, CEP n.º ____________, telefone 
(    ) ________________ vem de requerer sua inscrição como candidato a Seleção de 
bolsista de iniciação à docência para ao subprojeto de Licenciatura em Teatro e para  
tanto  faz anexar os seguintes documentos:  

a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, constante do 
Anexo I deste Edital. 

b) Declaração (vide Anexo II deste Edital) de que está ciente que sua 
permanência no programa implica no atendimento dos seguintes requisitos:  

• Execução do plano de atividades aprovado pela CAPES; 
• Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho na 

escola, divulgando-os na instituição onde estuda, em eventos de iniciação 
à docência promovidos pela instituição e em ambiente virtual do PIBID 
organizado pela CAPES; 

• Participar do grupo de estudos em performatividade, jogo e 
sustentabilidade, especialmente criado para o projeto. 

c) Carta de motivação justificando seu interesse em atuar no projeto (normas para 
a elaboração da carta estão disponíveis no Anexo II). 

 
 
 
 

São João del-Rei,MG ___ de _______________ de ________ 
 
 
 

______________________ 
 

(Assinatura) 
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ANEXO II 

 

Declaração 
 
 
 
Declaro para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, a Coordenadoria do Curso de Graduação em Teatro - 
COTEA de que estou ciente de que caso eu seja selecionado pra receber uma bolsa do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/PIBID–Teatro, minha 
permanência implica no atendimento dos seguintes requisitos:   

• Executar o plano de atividades aprovado pela CAPES; 
• Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de meu trabalho na 

escola, divulgando-os em eventos de iniciação à docência promovidos pela 
instituição e em ambiente virtual do PIBID organizado pela CAPES; 

• Participar do grupo de estudos em performatividade, jogo e sustentabilidade, 
especialmente criado para o projeto. 
 

Por essa razão, Eu,________________________________________, abaixo 
assinado(a), ________________ (nacionalidade), _______________ (estado 
civil), portador(a) do RG nº ____________ e do CPF nº ________________, residente e 
domiciliado(a) na Rua____________________________ 
_____________________Nº____, na cidade de ___________________, Minas Gerais, 
CEP _______________, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 
 
 
São João del-Rei/MG, ___ de __________ de 2016. 
 
 

____________________________________ 
assinatura 
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ANEXO III 
 
Orientações para a elaboração da Carta de motivação 

 
 
A carta deve ser digitada em fonte Arial, tamanho 12, texto justificado, 

espaçamento entre linhas 1,5, margem superior e inferior 2, 00, margens direita e 

esquerda 2,5. O texto deve ter no máximo 2 páginas.  

O candidato deve expressar os motivos e as expectativas referentes à sua 

participação no projeto destacando como sua atuação pode contribuir para sua formação 

em licenciatura.  

A carta deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não deve conter 

resumo e não são obrigatórias citações bibliográficas. No caso de citar autores, colocar a 

referência conforme a ABNT. A utilização de textos sem as referidas referências 

caracteriza-se como plágio. Durante a avaliação da carta se houver a constatação de 

plágio a inscrição do candidato não será homologada. 

 A carta deve ser datada e assinada pelo candidato. 

 


