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ABERTURA DE SELEÇÃO INTERNA NA ESCOLA PARCEIRA (ESCOLA-CAMPO) DE 
BOLSISTA PRECEPTOR POR TEMPO DETERMINADO 

Nº 02/2019

PROFESSOR DE FILOSOFIA DO COLÉGIO GEORGINA SOARES NASCIMENTO
PARA O SUBPROJETO DE FILOSOFIA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA DA UEFS

A Coordenação do Programa Institucional de Residência Pedagógica (PRP) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso das suas atribuições, em consonância com  a 

PROGRAD – Pró Reitoria de Graduação e com a deliberação da CAP no inciso VII, do artigo 49, 

da Resolução CONSEPE 128/2014 e Portaria CAPES 045/2018, torna público ABERTURA DE 
SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTA PRECEPTOR, POR TEMPO DETERMINADO, NO 
COLÉGIO GEORGINA SOARES NASCIMENTO, PARA O SUBPROJETO DE FILOSOFIA.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Considerando que a preceptora que estava atuando no Programa desistiu de continuar no 

Programa, por problemas de saúde; que a escola parceira tem interesse em continuar recebendo 

os residentes, e que na seleção do Edital PRP-PROGRAD/UEFS 002/2018 não houve candidato 

aprovado para cadastro reserva na referida escola;

Considerando a avaliação feita pela coordenação do PRP e pela PROGRAD, sobre a 

importância da continuidade das atividades do subprojeto na área em seleção na Unidade 

Escolar.

2. RESOLVE

2.1 A abertura de seleção interna na escola parceira de bolsista professor (a) preceptor (a) 
por tempo determinado até que seja lançado novo edital de seleção de Professor 
Preceptor do PRP-PROGRAD/UEFS.



3. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA PROFESSOR PRECEPTOR
I. atuar como co-formador dos bolsistas de residência pedagógica e informar ao coordenador 
de área alterações cadastrais e eventuais mudanças nas condições que lhe garantiram 
inscrição e permanência no PRP;

II. elaborar, desenvolver e acompanhar, em parceria com as redes e com o coordenador de 
área, as atividades dos discentes e controlar a frequência dos bolsistas de residência 
pedagógica na escola, repassando essas informações ao coordenador de área do programa;

III. acompanhar as atividades presenciais dos bolsistas de residência pedagógica sua 
orientação, em conformidade com o PRP e enviar ao coordenador de área quaisquer relatórios 
e documentos de acompanhamento das atividades dos discentes sob sua supervisão, sempre 
que solicitado;

IV. participar de seminários regionais do PRP, realizando as atividades previstas, tanto 
presenciais quanto à distância e participar de seminários de formação de professores da 
educação básica promovidos pela UEFS;

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

VI. elaborar e enviar ao coordenador de área documentos de acompanhamento das atividades 
dos bolsistas de residência pedagógica sob sua orientação, sempre que solicitado;

 VII. participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela Capes e pela 
UEFS.

4.DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;

b) Ser profissional do magistério da Educação Básica, em efetivo exercício, na rede pública;

c) Ser licenciado na área para a qual irá concorrer;

d) Atuar na escola habilitada pelos Sistemas de Ensino (municipal, estadual e federal), no 

respectivo componente curricular, em que pretende concorrer (Anexo IV); 

e) Dispor de 12 horas semanais para se dedicar às atividades do Programa, inclusive aos 

sábados e nos períodos de recesso e férias do calendário acadêmico;

f) Participar de encontros, seminários e eventos relacionados ao PRP/UEFS;

g) Estar em exercício, há pelo menos um ano, na função docente, com prática efetiva de sala 

de aula. 

5. DA SELEÇÃO
5.1 A primeira etapa da seleção será realizada em reunião da área de conhecimento da 

referida vaga em seleção,com a presença de representante da Gestão Escolar.

5.2. Será encaminhada Ata da reunião de seleção, assinada pelos presentes, à 

Coordenação Institucional do PRP-PROGRAD/UEFS por meio da Coordenação de Área do 

Subprojeto em Seleção, até o dia 14.06.2019, juntamente com os seguintes documentos:

 Ficha de Inscrição, devidamente preenchida (cedida pelo PRP)



 Currículum,cadastrado na Plataforma Freire, com comprovações.

 Comprovante de atuação no magistério da Educação Básica, em efetivo exercício na rede 

pública.

 Cópia do RG (e apresentação do original)

 Cópia do Diploma

 Declaração comprovando o tempo de atuação (mínimo de um ano), em prática efetiva de 

sala de aula

 Declaração comprovando que atua na escola que está concorrendo

 Carta de Aceite da Escola em receber o Programa PRP 

.

5.3. A segunda etapa da seleção será uma entrevista com o (a) candidato (a) escolhido 

(a) pela escola, realizada pela coordenação do Subprojeto em Seleção do PRP-PROGRAD/UEFS, 

no dia 14.06.2019, conforme horário e local combinados previamente com o coordenador do 

Subprojeto.

5.4. A entrevista versará sobre a atuação no subprojeto, formação docente, o papel de co-

formador dos residentes ID, ensino do componente curricular em seleção e de checagem da 

documentação apresentada pelo (a) candidato (a).

          5.5. Para a realização da Entrevista será obrigatória à apresentação de documento de 

identificação (RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Carteira de Órgão de 

Classe).

6. DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO
6.1 Cumprindo todos os requisitos o(a) candidato(a) será considerado(a) aprovado(a).

6.2 Sendo aprovado (a), o(a) candidato(a) será convocado (a) a entregar na secretaria 
do PRP-PIBID/UEFS, no dia 17de junho de 2019, no horário das 08h:30 às 11h:30min e das 
14h00 às 17h30, a seguinte documentação:

• Ficha de cadastro (fornecida pelo PRP);

• Termo de Compromisso (fornecido pelo PRP);

• Declaração de que possui disponibilidade de 12 horas semanais, para atuar no 

Programa, inclusive aos sábados e nos períodos de recesso e férias do calendário acadêmico;

• Cópia de Currículo cadastrado na Plataforma Freire em versão PDF;

• Fotocópia do RG (e apresentação do original);

• Fotocópia do CPF;

• Fotocópia do Diploma;

• Fotocópia do Comprovante de Residência;

• Fotocópia do comprovante bancário – Conta Corrente, preferencialmente do Banco do 

Brasil;

• Declaração de que não possui outra bolsa recebida de instituição pública.



7. DA ASSUNÇÃO
7.1 O (a) candidato (a) aprovado (a) deve estar apto (a) a iniciar as atividades relativas ao 

Programa imediatamente após a aprovação e convocação. 

8. DA REMUNERAÇÃO
8.1 Ao Bolsista Professor Preceptor será pago, através da CAPES, por meio de bolsa 

mensal no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), conforme dotação 

orçamentária da CAPES, concessão de bolsas ao PRP-PROGRAD/CAPES, pelo tempo que durar 

o Programa no Edital CAPES 06/2018. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A Bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com a 

Universidade Estadual de Feira de Santana.

9.2 A seleção terá validade até o lançamento de edital amplo pelo PRP-PROGRAD/UEFS, 

não estando impedido o bolsista “Professor Preceptor Temporário” de se submeter ao edital.

9.3 O Bolsista Professor Preceptor Temporário deverá participar de edital de seleção do 

PRP/UEFS, caso queira permanecer na condição de bolsista, após período estabelecido pela 

presente seleção.

9.4 As vagas disponibilizadas no presente Edital estão condicionadas à aprovação do 

Projeto Institucional de Bolsa de Residência Pedagógica do PRP-PROGRAD/UEFS, segundo 

estabelecido pelo Edital CAPES nº 06/2018 e posterior implantação no Sistema de 

Acompanhamento de Bolsas da CAPES (SAC); e pela formação do Núcleo do Subprojeto 

correspondente, composto por um mínimo de 24 estudantes. 

Feira de Santana, 12 de junho de 2019.

Célia Regina Batista dos Santos
Coordenadora Institucional


