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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID  

 

RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL PIBID 02/2021  

SUBPROJETO INGLÊS 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS DE VOLUNTÁRIOS  

(MODALIDADE - INICIAÇÃO À DOCÊNCIA) 

 

1. No item 3.5, 

 

onde se lê:  
3.5 O(A) candidato/a deverá cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma 

Capes de Educação Básica, disponível no endereço eletrônico 

https://freire.capes.gov.br/.  

 

leia-se: 

3.5 O(A) candidato/a deverá cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma 

Capes de Educação Básica, disponível no endereço eletrônico 

https://eb.capes.gov.br/portal/.  

 

 

 

João Pessoa, 15 de novembro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Dayse das Neves Moreira  

Coordenadora Institucional do PIBID/UFPB 

Port. PROGEP nº 183, DE 27 de maio de 2020 

 

 

Prof. Dr. Barbara Cabral Ferreira 

Coordenadora Subprojeto Inglês 

 

Prof. Dr. Francieli Freudenberger Martiny 

Coordenadora Subprojeto Inglês  
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Ilma. Sra. Coordenadora do Projeto Pibid/UFPB/2020  

 

 

Eu, _________________________________________________________ aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no Curso de Licenciatura em 

_________________________________________, matrícula n°._______________, 

residente à rua_________________________________________________________, 

bairro___________________________, cidade________________________________,  

telefone ______________________________WhatsApp_________________________ 

e-mail____________________________________________________________venho 

requerer minha inscrição para a seleção de VOLUNTÁRIOS/AS ao Pibid/Capes nº 

02/2020. Declaro que a conclusão de meu Curso está prevista 

para_________________e terei 32 horas mensais disponíveis para o programa. 

 

 

 

 

______________________, ______de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade de 32 horas mensais para me 

dedicar às atividades do Pibid e tenho ciência que estou participando de um processo 

seletivo para VOLUNTÁRIOS/AS no programa. 

 

 

____________________________, _____ de novembro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do/a Aluno/a 
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CARTA DE INTEÇÕES 

 

A elaboração da carta de intenções tem caráter classificatório e deverá, do ponto 

de vista estético, ter no mínimo 2 e no máximo 3 páginas, digitadas em folha A4, letra 

Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5. 

O(a) candidato(a) deve elaborar a carta de intenções considerando os seguintes 

tópicos: 

1. Demonstre conhecimentos sobre o Pibid evidenciando as contribuições para a 

formação docente; 

2. Justifique a intenção e o interesse de atuar futuramente como professor na 

educação básica; 

3. Argumente sobre a motivação para participar das atividades do Pibid na área 

pleiteada, de uma forma analítica, crítica e reflexiva; 

4. Destaque as contribuições que espera trazer para o grupo de trabalho (alunos 

de iniciação à docência, supervisor, coordenador do subprojeto) e aos demais colegas de 

curso que não participam, ao próprio curso e à escola campo e os alunos dela; 

5. Atendimento às normas da língua escrita (morfossintaxe, ortografia, 

pontuação e acentuação gráfica) e às normas da ABNT. 

A carta de intenções será avaliada pela coordenação do Subprojeto PIBID 

Inglês. 
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