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[...] 
 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições deverão ser realizadas de maneira online, no período de 10 de outubro a 04 de 
novembro de 2022. 
7.2 Os candidatos deverão enviar e-mail de inscrição para chb@univille.br, com cópia para 
pibid@univille.br.  

7.3 No corpo do e-mail o candidato deverá informar os seguintes dados: 

a) Nome completo; 
b) Programa para o qual se candidata (PIBID ou PRP); 
c) Nome da escola em que atua; 
d) Números de telefones; 
e) Componente curricular/Área para a qual se candidata. 

 
7.4 Ao e-mail de inscrição deverá ser anexada a documentação indicada no item “9” do edital. 

 

8.  DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA ORIENTAÇÕES 

Período de inscrições online De 10/10 a 04/11/2022 
Enviar digitalmente, por e-mail, a documentação de inscrição 
indicada no item “9”. 

Entrevistas online com os 
candidatos 

07 a 09/11/2022 

Cronograma de entrevistas disponível em: 
- http://www.univille.edu.br/pt-BR/a-
univille/proreitorias/proen/pibid-univille/index/659830 
- https://www.univille.edu.br//pt-
br/institucional/proreitorias/proen/programa-residencia-
pedagogica/index/882468 
Os candidatos e as escolas também receberão o cronograma 
por e-mail. 
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Resultado final Até 11/11/2022 

Resultado final disponível em:  
- http://www.univille.edu.br/pt-BR/a-
univille/proreitorias/proen/pibid-univille/index/659830 
- https://www.univille.edu.br//pt-
br/institucional/proreitorias/proen/programa-residencia-
pedagogica/index/882468 
Os candidatos e as escolas também receberão o cronograma 
por e-mail. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO 

9.1 Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I). 

9.2 Cópia digital da cédula de identidade e do CPF. 

9.3 Cópia digital do diploma do curso de licenciatura. 

9.4 Documento comprobatório de tempo de serviço no ensino público (declaração da escola, ou cópia da 

folha de pagamento, ou portarias, ou outro similar). 

9.5 Documento comprobatório da condição de professor efetivo em escola que fez adesão ao PIBID 
ou ao PRP (declaração da escola, ou cópia da folha de pagamento, ou portaria, ou outro similar). 

9.6 Carta de Intenções apresentando as motivações para participar do PIBID ou do PRP (máximo duas 

laudas, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entrelinhas de 1,5cm - ANEXO II). 

9.7 Declaração atestando que dispõe de, no mínimo, 8h/aula semanais para participar das 
atividades do PIBID ou do PRP (ANEXO III). 

9.8 Declaração do gestor da escola indicando ciência da candidatura do professor a vaga de 
Supervisor do PIBID ou Preceptor do PRP (ANEXO IV). 

9.9 Declaração de que não é beneficiário de nenhum programa de bolsas público (ANEXO V). 

9.10 Currículo profissional destacando eventuais participações em projetos de ensino, pesquisa 
e/ou extensão (máximo duas laudas, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entrelinhas de 1,5cm). 

 

Joinville, 25 de outubro de 2022. 

 

 

Professora Claudia Valéria Lopes Gabardo 
Coordenadora do PRP/CAPES-Univille 

 

 
Professor Fernando Cesar Sossai 

Coordenador do PIBID/CAPES-Univille 
 
 
 

Professora Patrícia Esther Fendrich Magri 
Pró-reitora de Ensino da Univille 
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