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• Onde se lê: 

 

8.  DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA ORIENTAÇÕES 

Período de inscrições online De 10 a 25/10/2022 
Enviar digitalmente, por e-mail, a documentação de inscrição 
indicada no item “9”. 

Entrevistas online com os 
candidatos 

31/10 a 04/11/2022 

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. 

Resultado final Até 06/11/2022 

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. 

 

 

• Leia-se: 

8.  DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA ORIENTAÇÕES 

Período de inscrições 
online 

Fluxo contínuo. As 
inscrições de candidatos 
serão recebidas a qualquer 
tempo para início imediato 
(mediante disponibilidade 
de vagas) ou compor “Lista 
de espera” 

Enviar digitalmente, por e-mail, a documentação de inscrição 
indicada no item “9” disponível em: 
Edital_integrado_PIBID_e_PRP-2022-2024-
Selecao_de_Supervisores_e_Preceptores_nas_escolas-
Final.pdf (univille.edu.br) 
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Entrevistas/Reunião com 
os candidatos 

De 11 a 16/11/2022 

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. 

Resultado final Até 18/11/2022 

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. 

 

 

 

Joinville, 08 de novembro de 2022. 

 

 

 

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

 

 
 

Professor Fernando Cesar Sossai 
Coordenador do PIBID/CAPES-Univille 
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