Seleção de Caráter Excepcional para o preenchimento de Vagas
Remanescentes do PIBID/FBJ

Subprojeto

Biologia

06 vagas
10 vagas para CR
04 vagas

Letras

10 vagas para CR
07 vagas

Interdisciplinar (Biologia e Geografia)

10 vagas para CR

*CR (Cadastro de Reserva)

Período da Inscrição: 02 a 04 de janeiro de 2018
Local: Secretaria da FBJ com Adriana Chaves
Horário das inscrições: 16.30 às 20 horas
Divulgação do resultado da seleção: 05 de janeiro de 2018

Documentos exigidos no ato da inscrição:


Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;



Declaração para comprovar que não acumula bolsas de pesquisa,
extensão ou docência da CAPES, do CNPq ou da FACEPE (Fornecido
no ato da inscrição);



Histórico Acadêmico atualizado (pegar na secretaria do curso);



Cópia dos seguintes documentos:
a) número da cédula de identidade;
b) número do CPF;
c) número do título eleitor e comprovante da última votação;
d) comprovante de matricula 2018.1 do curso da FBJ;
e) Conta Corrente no Banco do Brasil preferencialmente.

PIBID/FBJ/CAPES:
A UNIVERSIDADE INVESTINDO NA FORMAÇÃO DOCENTE ATRAVÉS DA
AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

ANEXO 1

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS
Nome completo: _________________________________________________
Data de nascimento: ________________ N. de matrícula: ________________
RG: _____________________________ CPF:
_________________________Nacionalidade:_______________________
Título de eleitor: _______________________
End. completo: __________________________________________________
_______________________________________________________________
Telefones: (____) ___________ (____) ____________ (____) ____________
E-mail: _________________________________________________________
Curso e período: __________________________________
Previsão de ano de conclusão do Curso: _____________________________
Recebe alguma bolsa: ( ) Sim ( ) Não. Qual? __________________________
Portador de deficiência: ( ) Sim ( ) Não. Qual? __________________________
Belo Jardim – PE, ______ de ______________ de 2018.

_______________________________________________________________
Assinatura do candidato

PIBID/FBJ/CAPES:
A UNIVERSIDADE INVESTINDO NA FORMAÇÃO DOCENTE ATRAVÉS DA
AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

ANEXO 2

DECLARAÇÃO DO ALUNO BOLSISTA

Declaro: (1) conhecer os objetivos do Pibid/FBJ; (2) ter entregado toda
documentação exigida no Edital; (3) saber que a documentação apresentada
será submetida à análise para posterior deferimento/indeferimento pela
Comissão do Pibid/ FBJ; (4) não acumular bolsas de pesquisa, extensão ou
docência da CAPES, do CNPq ou da FACEPE; (5) ter disponibilidade de, no
mínimo 32 horas mensais, de dedicação às atividades do Pibid/FBJ,
desenvolvidas na escola;

ACEITE DO/A ALUNO/A

Confirmo a veracidade das informações contidas no formulário de inscrição e
declaro ter ciência das condições para participação no Pibid/FBJ. Assim sendo,
aceito submeter-me integralmente ao disposto neste Edital para todos os
efeitos avaliativos e seletivos.

Belo Jardim - PE, _____/_____/_____________.

_______________________________
Nome completo do Candidato

__________________________
Assinatura do Candidato

