
EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – 01/2018 – IFES – CARIACICA

O COORDENADOR DO SUBPROJETO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA
ÁREA DE FÍSICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, faz saber, pelo presente edital, que estarão
abertas, no período de 13 e 15 de junho de 2018, as inscrições para o Processo Seletivo
para  bolsista  de  Residência  Pedagógica  do  Curso  de  Licenciatura  em  FÍSICA  no
Campus Cariacica,  vaga para ingresso no Projeto  de Residência  Pedagógica  do ano
letivo de 2018.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 13 e 15 de junho de 2018, das 10h às 16h.

2. LOCAL DE INSCRIÇÃO
Avenida Governador José Sete, S/N, Bairro Itacibá. – Cariacica – ES. Instituto Federal
do  Espírito  Santo,  no  Diretoria  de  Pesquisa  e  Extensão  das  10h  as  16h/Campus
Cariacica do IFES.

3. DOCUMENTOS
a) Ficha de inscrição informando TODOS os dados (Anexo I); 
b) Cópias simples do CPF e da carteira de identidade;
c) Histórico do curso de licenciatura (solicitar na CRA);
d) Carta de intenção (Anexo II);
e)  Quadro/horário de disponibilidade de trabalho no programa com carga horária de
10h/semana (Anexo III).

O candidato à bolsista deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos em envelope
lacrado e identificado com o nome do candidato e a referência  “Seleção Residência
Pedagógica - Edital Nº 01/2018’’ e entregar na Diretoria de Pesquisa e Extensão.

4. PRÉ REQUISITOS
O aluno deve estar devidamente matriculado no Curso de Licenciatura em Física do
Campus Cariacica do Ifes e ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a
partir do 5º período 

5. VAGAS:
Serão oferecidas 24 vagas para o subprojeto. Os selecionados serão contemplados com
bolsas da CAPES no valor de R$ 400,00 durante 18 meses.

6. PROCESSO SELETIVO:



Com  base  na  análise  documental  serão  selecionados  os  alunos  que  cumpram  as
exigências  que  constam  do  Edital  CAPES/DEB  Nº  06/2018  –  PROGRAMA  DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, a saber:

Residente: discente com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenham cursado o
mínimo de 50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período; 

6.1 São requisitos mínimos para o recebimento de bolsa de residente: 
I.  Estar  regularmente  matriculado  em  curso  de  licenciatura  da  IES  na  área  do
subprojeto; 
II. Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 
III. Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 
IV. Declarar ter condições de dedicar 440 horas para o desenvolvimento das atividades
da residência pedagógica; 
V. Firmar termo de compromisso. 
VI.  Cadastrar  e  manter  atualizado  o  currículo  na  plataforma  Freire
(http://freire2.capes.gov.br); 

6.1.1 O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando
estágio remunerado, poderá ser bolsista do programa de residência pedagógica, desde
que  não  possua  relação  de  trabalho  com a  IES  participante  ou  com a  escola  onde
desenvolverá as atividades do subprojeto.

Para  fins  de  classificação  dos  candidatos,  serão  atribuídas  notas  compostas  pelo
somatório de pontuações obtidas nos seguintes critérios:

a) Carga Horária Cursada (até 40 pontos): 
- De 1370h a 2107h  → 40 pontos
- De 2108h a 2388h  → 30 pontos
- > 2388h  → 20 pontos
b) Ter estudado em Escola Pública (até 10 pontos): 
- Ensino Médio Completo: 4 pontos 
- Segunda etapa do Ensino Fundamental Completa: 3 pontos 
- Primeiro ciclo do Ensino Fundamental Completo: 3 pontos 
c) Carta de Intenção (até 50 pontos).

7. RESULTADO DA SELEÇÃO
O resultado preliminar da seleção será divulgado no mural do Curso de Licenciatura em
Física e na Coordenação do Curso do ifes Campus Cariacica no dia 21 de junho de
2018. Recursos poderão ser apresentados até às 17 horas do dia 22 de junho de 2018. O
resultado final da seleção será divulgado em 25 de junho de 2018.

8. CONTRATAÇÃO DE BOLSAS
A contração de bolsas seguirá o cronograma estabelecido no Edital CAPES/BED N°
06/2018 e estará condicionada à realização, por parte dos candidatos selecionados, das
seguintes ações:
a)  Cadastrar  e  manter  atualizado  o  currículo  na  Plataforma  Freire  (http:
//freire2.capes.gov.br);
b) Declarar ter condições de dedicar 440 horas para o desenvolvimento das atividades
de residência pedagógica, com no mínimo de 10h semanais;



c)  Informar dados de conta-corrente  (contas  conjuntas  e  contas  poupança  não serão
permitidas);
d) Firmar termo de compromisso.

Cariacica (ES), 13 de junho de 2018

Prof. Dr. JARDEL DA COSTA BROZEGUINI
Coordenador de Área do Subprojeto de Física-Ifes Cariacica 

Prof. Dr. Alexandre Krüger Zocolotti
Coordenador Institucional do Programa Residência Pedagógica



ANEXO I

EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DEBOLSA DE
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – Edital 01/2018 – IFES – Cariacica 

Ficha de Inscrição do Candidato a Residência Pedagógica
(Preencha todos os dados de forma legível)

Nome Completo sem abreviações:_____________________________________________________

CPF: _______________________ RG: ____________________Data nascimento: ______________

E-mail de contato: __________________________________________________________________

Telefones de contato: (     )_________________; (     ) ___________________; (     ) _____________

Mês/Ano de ingresso no curso de licenciatura em Física: _________________________________

Período que está cursando: ________ Nacionalidade: ____________________Sexo: (   )F  ou  (   )M

 Quantos créditos já cursou? _____________________ 

Cursou a Educação Básica em escola Pública: (    ) Não (    ) Sim – Ensino Médio (EM) Completo 

(    ) Segunda etapa do Ensino Fundamental (    ) Séries iniciais do Ensino Fundamental

Dados de conta corrente (NÃO pode ser conta conjunta nem conta poupança ou salário):

Nome do Banco: ___________________ Nº Agência: __________ Nº da conta: _________________

Nº do Banco: _______________________

Atesto serem verdadeiras todas as informações acima prestadas.

______________________________________________________________

Assinatura do Candidato

Cariacica, ____ de Junho de 2018



    ANEXO II                                   

EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA
DE RESIDÊNCIA PEDAGÁGICA – EDITAL 01/2018 – IFES CARIACICA

CARTA DE INTENÇÃO

Nome do(a) Candidato(a):_________________________________________________

Descreva abaixo de forma sucinta os motvos pelos  uais você deseja partcipar do
Programa de Residência Pedagógica.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Assinatura:_________________________________________

ANEXO III

EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE

BOLSA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – Edital 01/2018 – IFES – Cariacica 

Previsão de disponibilidade (A partir de agosto 2018)

Nome do(a) Candidato(a):_________________________________________________

Marque com um x os possíveis horários disponíveis – Cada candidato deverá
disponibilizar no mínimo 10h semanais

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h



Assinatura:_________________________________________


