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PIBID-PUC/SP: PROCESSOS DE FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES      EM    CONTEXTOS 
COLABORATIVOS:   DOCÊNCIA   E       PRÁTICAS 
EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS EM ESCOLAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

  
EDITAL DE SELEÇÃO DO BOLSISTA DE SUPERVISÃO  

  
  
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP torna pública a inscrição para 
selecionar professores de educação básica da rede pública de ensino do Estado e 
Prefeitura de São Paulo das escolas conveniadas para atuarem como BOLSISTAS 
SUPERVISORES no PIBID-PUC/SP no período de março de 2014 a março de 2016, 
com possibilidade de prorrogação, por mais dois (02) anos. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

  
O Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da PUC/SP envolve escolas 
públicas, que aceitaram ser nossas parceiras (ANEXO I), e alunos dos cursos de 
licenciatura plena da PUC/SP. O projeto objetiva, em primeiro lugar, desenvolver a 
iniciação à docência de licenciandos, privilegiando a formação para o trabalho do 
magistério no sistema público de educação básica, lugar onde os supervisores terão 
como uma das tarefas supervisionar os licenciandos na escola pública para a qual forem 
designados, sob a orientação  do professor supervisor e coordenação de área. Eles 
conhecerão o cotidiano da escola pública, explicitando a integração entre educação 
superior e educação básica. Além disso, terão oportunidade de vivenciar experiências 
metodológicas e práticas docentes de caráter interdisciplinar. Por outro lado, a presença 
dos licenciandos e o trabalho integrado com as escolas visa contribuir para a elevação do 
padrão de qualidade da educação básica. As Licenciaturas contempladas no 
PIBIDPUC/SP correspondem às seguintes áreas dos subprojetos: Biologia, Filosofia, 
Geografia, História, Letras–Francês; Letras-Inglês; Letras-Português; Matemática; 
Pedagogia.  
 
 
2. DO OBJETO:  
  
A seleção de que trata este Edital tem como objetivo o preenchimento de 10 (dez) vagas 
de BOLSISTAS SUPERVISORES (PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO DA REDE 
PÚBLICA) para o PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA – PIBID-PUC/SP, no período de 24 meses conforme QUADRO DE VAGAS 
(e escolas onde o subprojeto será executado), podendo a bolsa ser prorrogada por igual 
período. A liberação das bolsas está condicionada à disponibilização dos recursos por 
parte da CAPES.  
.  
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3. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA SUPERVISOR:  
  
A seleção de que trata este Edital prevê as seguintes atribuições para o SUPERVISOR:  

• iniciar as atividades relativas ao PIBID tão logo ele seja aprovado;   
• dispor de, no mínimo, 10h semanais para as atividades do PIBID;   
• ter horário destinado ao planejamento das atividades, de comum acordo com 

coordenador de área do subprojeto sem causar prejuízo às suas atividades 
docentes na escola;   

• dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID-PUC/SP, 
sem prejuízo de suas atividades docentes regulares na escola atendida;  

• informar ao coordenador de área do subprojeto alterações cadastrais e 
eventuais mudanças nas condições que lhe garantiram inscrição e 
permanência no PIBID-PUC/SP;  

• coletar os dados cadastrais dos bolsistas de iniciação à docência sob sua 
orientação e informar alterações em tais dados, repassando as informações ao 
coordenador de área do subprojeto, conforme as regras do Programa;   

• controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, 
repassando essas informações ao coordenador de área do subprojeto do 
Programa;  

• acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de iniciação à docência 
sob sua orientação, em conformidade com o PIBIDPUC/SP;  

• participar de seminários regionais do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), realizando todas as atividades previstas, tanto 
presenciais quanto a distância, quando convocado;   

• elaborar e enviar ao coordenador de área do subprojeto do PIBID-PUC/SP 
documentos de acompanhamento das atividades dos bolsistas de iniciação à 
docência sob sua orientação, sempre que solicitado;   

• elaborar relatórios periódicos de suas atividades, entregando-os nos prazos 
estabelecidos pelo coordenador de área do subprojeto do PIBID-PUC/SP a 
que estiver vinculado;   

• participar das reuniões colegiadas de planejamento, elaboração, discussão e 
avaliação das atividades propostas para o PIBIDPUC/SP;   

• atuar como co-formador do Bolsista de Iniciação à Docência, em articulação 
com o Coordenador do Subprojeto;   

• executar o plano de atividades aprovado;  
• atender às demandas que vierem a ser exigidas pela coordenação área do 

subprojeto para o bom desempenho do projeto;  
• acompanhar todas as atividades realizadas na escola que envolvem o projeto;   
• a ausência a três atividades consecutivas, sejam de quais abrangências 

forem, implicará no desligamento do professor supervisor do PIBID-PUC/SP e 
abertura de edital para seleção de outro professor para ocupar a vaga; e   

• caso o professor supervisor apresente um desempenho abaixo do esperado, 
os coordenadores podem recomendar a reelaboração dos trabalhos ou, em 
caso de reincidência, o desligamento do professor do projeto.  
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4. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS  
  
São professores das escolas públicas estaduais e municipais conveniadas à PUC/SP 
pertencentes ao Município de São Paulo e de Sorocaba, participantes do projeto 
institucional apoiado e designados para supervisionar as atividades dos bolsistas de 
iniciação à docência. São requisitos desses bolsistas de acordo com as cláusulas 
segunda e quarta do termo de compromisso do bolsista de supervisão, previstas no 
manual de concessão de bolsas do programa institucional de bolsa de iniciação à 
docência:  
 
Cláusula segunda 
 
“O bolsista Pibid de supervisão afirma preencher todos os requisitos listados a seguir: 

I. possuir licenciatura, preferencialmente, na área do subprojeto; 

II. possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica na 
rede pública;;  
III. ser professor na escola da rede pública participante do projeto Pibid e ministrar 
disciplina ou atuar na área do subprojeto; 

IV. ter sido selecionado pelo Pibid da IES.” 

 

Cláusula quarta  
“São deveres do bolsista Pibid de supervisão: 

I. informar ao coordenador de área alterações cadastrais e eventuais mudanças nas 

condições que lhe garantiram inscrição e permanência no Pibid; 

II. controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, repassando 
essas informações ao coordenador de área do subprojeto; 

III.  atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, quando se tratar 

de comunicação formal do programa ou demais atividades que envolvam a escrita; 

IV. elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de 
iniciação à docência sob sua orientação; 

V. participar de seminários regionais do Pibid, realizando as atividades previstas, tanto 
presenciais quanto à distância;  

VI. manter a direção e os demais integrantes da escola informados sobre a atuação e 
boas práticas pedagógicas geradas pelos bolsistas; 

VII. elaborar e enviar ao coordenador de área documentos de acompanhamento das 
atividades dos bolsistas de iniciação à docência sob sua orientação, sempre que 

solicitado. 

VIII. manter seus dados atualizados na Plataforma Freire, do MEC; 

XI. informar imediatamente ao coordenador de área e institucional qualquer 
irregularidade no recebimento de sua bolsa e cobrar providências; 

X. observar as orientações do Manual de Concessão de Bolsas do Pibid, disponível no 

site do programa; 

XI. assinar Termo de Desligamento do programa, no momento de seu desligamento.” 

 
• estar em exercício há pelo menos dois anos  com prática efetiva de sala de aula;   
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• participar como co-formador do bolsista de iniciação à docência, em articulação 
com o coordenador de área;  

• é vedada a acumulação de bolsas provenientes de agencias públicas de fomento, e  
• caso seja comprovado desrespeito às estas condições, o bolsista  será obrigado a 

devolver a CAPES os valores recebidos a título de bolsa, corrigidos conforme a 
legislação vigente.  

 
5. QUADRO DE VAGAS (bolsas)  
  

LICENCIATURAS BOLSAS ESCOLAS 

Área de Educação:   
Curso: Pedagogia  1 

EMEF Professora 
Esmeralda Salles Pereira 
Ramos 

Área de Ciências Exatas:  
Curso: MATEMÁTICA  

1 E.E. Dr. Carlos Augusto De 
Freitas Villalva Junior  

Área de Ciências Médicas e da Saúde: 
Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

1 EE Professor Júlio 
Bierrenbach Lima 

Área de Ciências Sociais:  
Curso: HISTÓRIA  

2 Escola Estadual Tarcísio 
Álvares Lobo 

Curso: GEOGRAFIA  1 Escola Estadual Tarcísio 
Álvares Lobo 

Área de Humanas:  
Cursos FILOSOFIA  

1 EE Professora Zuleika de 
Barros Martins Ferreira 

Curso: Letras- Francês 1 Escola Estadual Prof. 
Mauro de Oliveira 

Curso: Letras- Inglês 1 Escola Estadual Tarcísio 
Álvares Lobo 

Curso: Letras- Português 1 EE Godofredo Furtado 

  10 

 
6. DAS INSCRIÇÕES  
  
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  

• 17 a 21 de fevereiro de 2014 
 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

• Curriculum Lattes ou Vitae;  
• Ficha de Inscrição devidamente preenchida (anexo);  
• Carta manuscrita de Manifestação de Interesse em participar do PIBID/PUCSP;  
• Comprovante de atuação no magistério da Educação Básica, em efetivo exercício 

na rede pública;  
• Cópia do Diploma;  
• Declaração comprovando o tempo de atuação (mínimo de dois anos) na Escola 

Pública;  
• Declaração comprovando a experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na 

educação Básica; 
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•  Comprovante de situação cadastral do CPF;  
• Comprovante bancário.   

  
  
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

• Secretaria da Escola - A/C: Diretor (a)  
 
7. DA SELEÇÃO  
  
7.1. O processo seletivo será realizado pelos coordenadores de área e constará de duas 
fases:  

7.1.1. fase 1:  Entrega dos documentos pelos Diretores  
                       A/C: PIBID-PUC/SP na Faculdade de   
                               Educação 

24/02/2014  

7.1.2. fase 2:  Análise documental pelos Coordenadores 
de área  

25/02/2014 

  
7.2. Critério de desempate: será dada a preferência para professores com maior tempo 

de docência em escolas públicas e/ou a critério do Conselho da Escola. 
 
7.3. O resultado será enviado à escola interessada, via e-mail, no dia 26/02/2014. 
 
7.4. Haverá  uma Reunião Geral dia 27 de fevereiro de 2014 às 9h no Auditório 100-A – 

prédio novo. Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes – São Paulo, para assinatura do 
Termo de Compromisso. 

 
8. DA REMUNERAÇÃO  
  
Ao bolsista será pago, uma bolsa de estudo mensal no valor de R$765,00 (setecentos e 
sessenta e cinco reais), diretamente ao beneficiário, pela Capes, durante 24 (vinte e 
quatro) meses, prorrogáveis por mais 24 (vinte e quatro) meses.  
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

  
9.1. A inscrição obriga os candidatos a atender a todos os termos de compromisso do 

bolsista a supervisor.  
9.2. A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na documentação 

correspondente, faz nulo todo o procedimento em relação ao candidato, sem 
prejuízo das demais providências cabíveis.  

9.3. A bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em qualquer vínculo empregatício com a 
PUC/SP ou CAPES.  

9.4. A Comissão formada pelas Coordenações de área enviará toda a documentação do 
processo seletivo à Coordenação Institucional do PIBID-PUC/SP, na qual constarão 
os nomes dos candidatos aprovados por ordem de classificação.  
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9.5. O candidato classificado terá que assinar o Termo de Compromisso até dia 
07/03/2014 das 7h30 às 20h30, no Expediente dos campi da  PUC/SP,    
independentemente de notificação individual.  

9.6. O candidato classificado deverá apresentar um comprovante bancário até o dia 
07/03/2014 das 7h30 às 20h30, no Expediente dos campi da  PUC/SP, 
independente de notificação individual.  

9.7. O professor não poderá entrar em licença superior a 30 dias durante a vigência da 
bolsa.  

9.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional e coordenações 
de área dos subprojetos do PIBID-PUC/SP.  

  
10. CRONOGRAMA:  
  

Datas  Etapas  
17/02/2014 Publicação do edital  

17 a 21/02/2014 Inscrição dos candidatos  
24 e 25/02/2014 Seleção dos professores supervisores  

26/02/2014  Divulgação do resultado da seleção de professores 
supervisores  

27/02/2014 
Reunião Geral às 9h no Auditório 100-A – prédio novo. 
Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes – São Paulo. 

07/03/2014 
Assinatura (prazo máximo) do Termo de Compromisso 
e apresentação do comprovante do número de conta 
bancária.  

 OBS.: As entrevistas dos candidatos às escolas de Sorocaba deverão ocorrer no campus 

Sorocaba na secretaria da Faculdade de Ciências Biológicas.  
  
 
 
 
São Paulo, 17 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
Profa. Dra. Neide de Aquino Noffs 
Coordenadora Institucional do PIBID-PUC/SP 
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ANEXO I.  Nome e endereço das escolas da rede pública de Educação 
Básica participantes do projeto institucional PIBID-PUC/SP  
 

  

ÁREAS DE 
LICENCIATURA 

CÓDIGO DA 
ESCOLA 

ESCOLAS 

1. Biologia 
35016317 

EE Professor Júlio Bierrenbach Lima 
 
Rua: Vicente Funes Marins 95 –  

Jd Stª Rosália - Sorocaba / SP - 18090-030 

15-3231-7046 

ESCOLAJULIO@IG.COM.BR 

2. Filosofia 
35003499 

EE Professora Zuleika de Barros Martins Ferreira 
 
Rua Padre Chico, 420   

Bairro: Vila Pompéia 05008-010 

Contato: 11 3673-2765 | 3864-9636 

E003499@SEE.SP.GOV.BR 
3. Geografia 

35000536 

Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo 
 
Endereço: Rua Estela Borges Morato, 500  

VILA SIQUEIRA – 027222-000 – SP 

3931-1908 / 3931-2932 

E000536A@SEE.SP.GOV.BR 

4. História 

5. Letras – Inglês 

6. Letras - Francês 
35003554 

Escola Estadual Prof. Mauro de Oliveira 
 
Rua Pedro Soares de Almeida, 134 

VILA ANGLO BRASILEIRA – 05029-030 

Tel: 3865-0111 / 3873-9658 

E003554A@SEE.SP.GOV.BR 

7. Letras - Português 
35003839 

EE Godofredo Furtado 
 
R. João Moura, 727  

- - -   

(11) 3063-3160 | 3081-7955 

E003839A@SEE.SP.GOV.BR 

8. Matemática 
35004704 

E.E. Dr. Carlos Augusto De Freitas Villalva Junior  
 
Avenida Engenheiro Armando De Arruda Pereira, 506  

(011) 50173988 / (011) 55833117 

Bairro: Jabaquara - 04308-000 

E004704A@SEE.SP.GOV.BR 

9. Pedagogia 
35054501 

EMEF Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos 
 
Endereço: Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 2167 –  

Jardim  Yara – 02350-002- SP  

2994-0997 / 2952-4400 

EMEFESPRAMOS@PREFEITURA.SP.GOV.BR 
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FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE  
BOLSISTA DE SUPERVISÃO – 1º/2014 

 

Dados pessoais do candidato   

Nome completo:   

CPF: RG:   
Título Eleitoral:   
Data de nascimento:   Nacionalidade: 

Endereço de moradia permanente do candidato   
Av/Rua:   

Bairro:   Cidade:   

Telefone:   Celular:   

E-mail:   
  
Dados profissionais do candidato   

Formação acadêmica:   

Escola em que leciona (vinculada ao Projeto PIBID-PUC/SP):   

Marque com X o tempo que será dedicado ao PIBID   

  Segunda  Terça   Quarta   Quinta   Sexta   Sábado   
Manhã (8-12h)               
Tarde (14-18h)              
Noite( 19-22h)              

  
Dados bancários (obrigatoriamente conta corrente) 

A CAPES não aceita conta do tipo poupança ou investimento.  
Caso, atualmente, não tenha conta corrente em nenhum banco, favor providenciar a abertura da 
mesma assim que for comunicado de sua aprovação no PIBID-PUC/SP (recomenda-se a 
abertura de conta no Banco do Brasil) 
A conta deve ter obrigatoriamente as seguintes características: 

- ser conta-corrente; 
- estar ativa (sempre verificar junto ao banco); 
- ter como titular o beneficiário da bolsa; 
- não ser conta-salário; 
- não ser “Conta Fácil”, de operação 023 da Caixa Econômica; 
- não ser poupança. 

Código do Banco: Nome do banco: 

Número da agência (com DV): Nome/cidade da agência: 

Número da conta corrente: 
 

Você atesta que não recebe nenhum tipo de bolsa da PUC/SP ou de qualquer 
outra instituição federal de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão? 

Sim     (  )                    Não    (  ) 

Área do Subprojeto:______________________________________________________ 
 

Nome da coordenadora de área do subprojeto:____________________________________________ 
 

Assinatura:__________________________________________ Data: ____/ ____/ 2014  
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR COMO  
BOLSISTA DE SUPERVISÃO – 1º/2014 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
Ao assinar, você atesta que todas as informações aqui declaradas são verídicas e que a constatação, a qualquer tempo, 

de informação falsa na documentação correspondente, faz nulo todo o procedimento em relação ao candidato, sem 

prejuízo das demais providências cabíveis.   
  
  
Local e Data:____________________________________________________   
  
  
Assinatura: _____________________________________________________  


