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EDITAL RP-PROGRAD/UEFS 02/2020 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DOCENTE ORIENTADOR DE 

SUBPROJETO PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – RP/UEFS 
 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso das suas atribuições, 
observando a disposição do EDITAL CAPES/DEB nº 01/2020 – RP, torna público edital para seleção de 
BOLSISTA DOCENTE ORIENTADOR DE SUBPROJETO para 13 vagas, atinentes as licenciaturas 
contempladas em edital pelo RP (Programa Institucional de Residência Pedagógica – RP/UEFS). 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 O Programa Institucional de Residência Pedagógica – RP/MEC/CAPES/UEFS tem como finalidade a 
valorização dos cursos de Licenciatura, dentro da estrutura universitária e, ao mesmo tempo, contribuir para 
o aperfeiçoamento da formação teórico/prática através da imersão do licenciando na escola de educação 
básica, a partir da segunda metade de seu curso. Seus objetivos são: 
I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o licenciando a 
exercitar, de forma ativa, a relação entre teoria e prática profissional docente; 
II - Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 
III - Fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de 
educação básica para a formação inicial de professores da educação básica; e 
IV - Fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. 

 
2. DO OBJETO 
 
2.1 A seleção de que trata este Edital objetiva o preenchimento de 13 vagas de Docentes Orientadores de 
Subprojeto das Licenciaturas da UEFS para elaboração de proposta e concorrência no Edital CAPES 
01/2020 do Programa Institucional de Residência Pedagógica – RP/UEFS. 
 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA DOCENTE ORIENTADOR DE SUBPROJETO EM CASO DE 

APROVAÇÃO DE PROPOSTA 
 
3.1 Constituem-se atribuições do Docente Orientador de Subprojeto do RP/UEFS: 
 

a) Responder pela coordenação do subprojeto perante a Coordenação Institucional; 
b) Elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades previstas no subprojeto; 
c) Participar de comissões de seleção de bolsistas de residência pedagógica e de preceptores para 

atuarem no subprojeto; 
d) Orientar a atuação dos bolsistas de residência pedagógica conjuntamente com os preceptores das 

escolas envolvidas; 
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e) Apresentar ao coordenador institucional relatórios periódicos contendo descrições, análise e avaliação 
de atividades do subprojeto que coordena; 

f) Atentar-se à utilização do português de acordo com a norma culta, quando se tratar de comunicação 
formal do programa; 

g) Informar ao coordenador institucional toda substituição, inclusão, desistência ou alterações cadastrais 
de integrantes do subprojeto que coordena; 

h) Comunicar imediatamente ao coordenador institucional qualquer irregularidade no pagamento das 
bolsas a integrantes do subprojeto que coordena; 

i) Participar de seminários de iniciação à docência do RP promovidos pela UEFS; 
j) Enviar ao coordenador institucional quaisquer documentos de acompanhamento das atividades dos 

bolsistas de residência pedagógica sob sua orientação, sempre que solicitado; 
k) Participar das atividades de acompanhamento e avaliação do RP definidas pela Capes; 
l) Manter seus dados atualizados na Plataforma Lattes 
m) Assinar termo de desligamento do projeto, quando couber; 
n) Compartilhar com os membros do colegiado de curso e seus pares as boas práticas do RP na 

perspectiva de buscar a excelência na formação de professores;  
o) Elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que valorizem a intersetorialidade 

e a conexão dos conhecimentos presentes da educação básica. 
p) Manter atualizada as informações referentes ao subprojeto/núcleo sob sua responsabilidade nas 

plataformas da CAPES e/ou da UEFS; 
q) Cumprir todos os prazos estabelecidos pela CAPES e pela PROGRAD, através da Coordenação 

institucional do Programa. 
 

4. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

a) Ser professor do quadro permanente da UEFS; 
b) Ter a inscrição validada pelo colegiado de curso da área do subprojeto; 
c) Possuir formação – graduação ou pós-graduação – na área do subprojeto, com titulação mínima de 

Mestre; 
d) Ministrar disciplina em Curso de licenciatura da UEFS na área do subprojeto;  
e) Estar em efetivo exercício do magistério superior a, pelo menos, três anos; 
f) Manter as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao cumprimento e 

execução do projeto, no caso de sua aprovação. 
g) Possuir experiência na formação de professores, comprovada por pelo menos dois dos seguintes 

critérios: 
I) docência de disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura; 
II) curso de formação ministrado para professores da educação básica; 
III) coordenação de programas ou projetos de formação para o magistério na educação básica; 
IV) experiência como docente ou na gestão pedagógica da educação básica; 
V) produção na área. 

h) Não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, pró-reitor ou qualquer outro cargo equivalente na UEFS; 
i) Manter o curriculum na Plataforma Lattes atualizado; 
j) Possuir disponibilidade mínima de carga horária para o subprojeto de 8 horas semanais. 
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5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 A validação de inscrição do candidato com manifestação de que este está apto a desenvolver as atividades 
de Docente Orientador(a) pelo Colegiado de Curso (Item 7.3 I – Edital CAPES 02/2020) é requisito para 
homologação da inscrição pela PROGRAD/Coordenação do RP. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
• De 08 a 11/02/2020 
INSCRIÇÕES 
Ficha de Inscrição online, a ser preenchida no endereço:  https://forms.gle/6CACUZWXhHiUy7uD6 
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA FASE DE ENTREVISTAS 
• Currículo(Plataforma Lattes) 
• Currículo comprovado (Plataforma Freire)  
• Fotocópia do RG (e apresentação do original) 
• Fotocópia do CPF 
• Fotocópia do Diploma 
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
• No momento da entrevista, local e data a ser divulgado, conforme agendamento. 
HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
• No momento da entrevista, local e data a ser divulgado, conforme agendamento. 
 
6. DA SELEÇÃO 
 
6.1 A seleção será realizada por uma comissão designada pela Coordenação Institucional do RP/UEFS, 
formada por membros da Comissão de Acompanhamento do RP e/ou professores pertencentes ao quadro da 
Instituição, sob a coordenação do Coordenador Institucional do RP/UEFS, e constará das seguintes etapas: 
Entrevista (peso 6) e Análise do Curriculum (peso 4), sendo cada uma delas pontuada de 0 a 100 pontos. 
6.2 O dia e o local da entrevista serão marcados e publicados através do site http://www.prograd.uefs.br/e 
afixado no Mural do RP/UEFS constando dos candidatos classificados para essa etapa com seus nomes 
dispostos em ordem alfabética, por Subprojeto. 
6.3 A etapa da entrevista é eliminatória, tendo como nota mínima 60,0 (sessenta vírgula zero). 
6.4 Todos os candidatos deverão se apresentar, para realização da Entrevista, nos locais indicados, sob pena 
de eliminação da Seleção. A data e o horário indicados poderão ser revistos, de acordo com o número de 
inscritos, cabendo à Coordenação do RP/UEFS comunicar, através do site http://www.prograd.uefs.br/, com no 
mínimo 24 horas de antecedência, os novos horários e, se for o caso, a nova data. 
6.5 O não comparecimento ou o atraso superior a quinze minutos ao horário agendado para a realização da 
entrevista deste processo de seleção implicará na eliminação do candidato.  
6.6 A análise do Curriculum dar-se-á conforme barema em anexo.  
6.7 A nota final de cada candidato será obtida de acordo com a seguinte fórmula:  

NF = (NC x 4 + NE x 6)/100 
Onde: 
NF = Nota Final / NC = Nota do Curriculum / NE = Nota da Entrevista 

6.8 Serão adotados como critérios de desempate: a maior nota na Entrevista e, permanecendo o empate, por 
ordem de prioridade, ser professor da disciplina estágio curricular em curso de licenciatura; a participação na 
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edição anterior da RP como bolsista; a participação em edições anteriores do PIBID como bolsista; maior 
tempo de docênciano Ensino Superior; e participação em projetos que visem à melhoria da formação de 
professores e ensino na Educação Básica. 
6.9 Para a realização da Entrevista será obrigatória a apresentação de documento de identificação (RG, 
Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Carteira de Órgão de Classe). 
 

7. DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO 
 
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem Média Final igual ou superior a 6,0 (seis). 
7.2 Os candidatos selecionados participarão da elaboração do plano de ações dos subprojetos e Projetos 
Institucionais e ocuparão função de Docente Orientador de Subprojeto se aprovado e implementado o 
Programa RP na UEFS face o cronograma do Edital CAPES 01/2020. 
7.3 Caberá a esta Universidade a publicação do Resultado Final da seleção, no site 
http://www.prograd.uefs.br/, no mural do RP e da Pró-Reitoria de Graduação, no prédio da Administração 
Superior, 1º Andar, Ala A. 
7.4 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de quaisquer natureza que não 
atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, eliminarão o candidato da 
Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua atuação, anulando-se todos os atos e efeitos 
decorrentes da sua inscrição. 
7.5 Os candidatos convocados para a ocupação das vagas deverão apresentar-se na data e local a ser 
publicado em Aviso de Convocação, no mural do RP e no site da UEFS, http://www.prograd.uefs.br/, para 
entrega da seguinte documentação: 
 

DOCUMENTAÇÃO 

• Ficha de cadastro (fornecido pela ProGrad) 

• Declaração de que possui disponibilidade de 8 horas semanais, para atuar no 
Programa, inclusive aos Sábados e nos períodos de recesso e férias do calendário 
acadêmico; 

• Declaração de que não possui outra bolsa institucional. 

• Certidão de Regularidade Fiscal de Pessoa Física, disponível em 
www.receita.fazenda.gov.br 

• Termo de Compromisso (fornecido pela ProGrad) 

• 01 foto 3x4 

• Fotocópia do RG 

• Fotocópia do CPF 

• Fotocópia de comprovante de residência 

• Fotocópia de comprovante bancário – conta corrente, preferencialmente do Banco do 
Brasil 

• Declaração do Colegiado de Curso a ser enviado via SEI pelo Colegiado item 4. b) (Anexo 
III) 
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LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

• UEFS – Prédio do PROINFOR – sala do PIBID/RP  

HORÁRIOS 

• Tarde – 14h às 17h 

 
7.6 Os candidatos aprovados e não convocados comporão um cadastro de reserva de Docentes Orientadores 
do RP/UEFS e de Coordenadores de Área do PIBID/UEFS. 
 
8. DA REMUNERAÇÃO 
 
8.1 Ao Bolsista será pago, através da CAPES, uma bolsa mensal no valor de R$ 1.400,00 (Um mil e 
quatrocentos reais) pelo prazo de que durar a vigência do edital CAPES nº 01/2020, podendo ser 
prorrogado,durante o período de vigência do Programa, a critério da coordenação do Programa. 
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATA LOCAL E HORÁRIO 
Divulgação do Edital 08 a 11/02/2020 Site da PROGRAD e Mural do RP 

Inscrições 08 a 11/02/2020 No link disponível no item 5, das inscrições 
Período para validação das inscrições 

pelos Colegiados de Curso e 
homologação pela PROGRAD 

12 a 17/02/2020 
Via SEI com envio de declaração de cada 

candidato conforme Anexo III 

Divulgação e homologação das 
inscrições e do local, dia e horário 

das entrevistas 
18/02/2020 Site da PROGRAD e Mural da RP 

Prazo para recurso 19/02/2020 
Enviar para o email 

residenciapedagogica@uefs.br até as 13h do 
dia 18/02/2020 

Análise de currículo e realização da 
Entrevista 

19 a 20/02/2020 
Local e Horário divulgados no site da 
PROGRAD e Mural do RP quando da 

homologação das inscrições. 
Divulgação do resultado 20 a 21/02/2020 Site da PROGRAD e Mural do RP 

Prazo para recurso do resultado 27/02/2020 
Enviar para o e-mail 

residenciapedagogica@uefs.br até as 13h do 
dia 27/02/2020 

Divulgação do resultado final 28/02/2020 Site da PROGRAD e mural do RP 
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 As vagas previstas neste Edital estão diretamente condicionadas a aprovação do Projeto Institucional 
junto à CAPES, no número de bolsas solicitadas integralmente. Em caso de aprovação parcial e ajustes 
necessários nos subprojetos e núcleos, caberá a PROGRAD a definição das vagas que serão mantidas. 
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10.2 A Bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com a Universidade Estadual de 
Feira de Santana. 
10.2 O edital terá validade de um ano, podendo ser renovado, a critério da coordenação do Programa na 
UEFS. 
10.3 Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Comissão de Seleção do RP/UEFS. 

 

Feira de Santana, 06 de fevereiro de 2020. 
 
 

Evandro do Nascimento Silva 
REITOR 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE SUBPROJETOS COM VAGAS DE CADASTRO RESERVA PARA DOCENTES 
ORIENTADORES 

 
SUBPROJETOS VAGAS 

Licenciatura em Biologia 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Matemática 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Física 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Educação Física 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Geografia 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Música (Artes) 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Letras com Espanhol 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Letras com Inglês 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Letras Vernáculas 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Filosofia 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Química 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em Pedagogia 1 vaga + Cadastro Reserva 
Licenciatura em História 1 vaga + Cadastro Reserva 
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ANEXO II 
 

BAREMA DE ANÁLISE DO CURRÍCULUM VITAE (0 a 100 pontos) 
BOLSISTA DOCENTE ORIENTADOR DE SUBPROJETO 

 
• Formação: 

• Graduação em Licenciatura na área do subprojeto – 40 pontos 
• Outra graduação – 20 pontos 

Máximo de 40 pt 

• Experiência como professor do Ensino Superior: 

• 3 anos na área em que está concorrendo – 10,0pontos 
• Mais de 3 anos na área em que está concorrendo - 5,0 

pontos por ano 
• Até 2 anos em outra área – 3,0pontos 

• Mais de 2 anos em outra área - 1,0 ponto por ano 

Máximo de 10 pt 
 

• Experiência como professor do componente estágio curricular 
supervisionado de licenciatura  

• Até 2 anos – 5,0 pontos 
• Mais de 2 anos - 10,0 pontos 

Máximo de 10,0 pt 
 

• Pós –Graduação: 
Doutorado – 10,00 pontos 
Mestrado – 8,00 pontos 
Especialização – 5,00 pontos 

Máximo de 10,0 pt 
 

• Atuação em projetos de pesquisa e/ou de com foco na formação de 
professores e/ou docência na Educação Básica 

• Até 1 ano – 5,0 pontos 
• Mais de 1 ano - 10,0 pontos 

Máximo de 10,0 pt 
 

• Participação (ouvinte ou ministrante) em cursos e eventos relacionados 
à formação de professores e docência na Educação Básica:  
• Até 03 atividades como ouvinte – 2,0 pontos 
• Mais de 03 atividades como ouvinte – 3,0 pontos 
• Até 03 atividades como ministrante – 5,0 pontos 
• Mais de 03 atividades como ministrante – 7,0 pontos 

Máximo de 10,0 pt 
 

• Publicação ou apresentação de trabalho em eventos sobre formação de 
professores e docência na educação básica:  
• Até 02 atividades – 5,0 pontos 
• Mais de 02 atividades – 2,0 pontos por atividade 

Máximo de 10,0 pt 
 

TOTAL 100 pt 
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ANEXO III 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos para todos os fins e efeitos de inscrição no Programa Residência Pedagógica 
(RP), que o(a) Professor(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atua no Curso de Licenciatura em xxxxxxxxxxx, 
ministrando no semestre 2019.2 as disciplinas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e orientando 
discentes do Curso na(s) temática(s) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx estando apto a 
concorrer a vaga de docente orientador, sendo aprovado por este Colegiado de Curso. 
 
 

Coordenador(a) do Colegiado 
(Assinatura e Carimbo) 


