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Edital n.º 002/2017  

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA PIBID 

 

I – Convocação 

 

A Faculdade de Química do Campus Universitário de Marabá, usando de suas atribuições 

legais, RESOLVE: tornar público o EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA, que trata das 

normas para a inscrição, seleção, e atribuições gerais para o preenchimento de 7 (SETE) 

vagas para BOLSISTAS, para desempenho de atividades vinculadas ao projeto PIBID - 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- Edital 061/2013 – PIBID/CAPES. 

 

II – Dos requisitos para seleção 

 

Serão selecionados 07 (sete) bolsistas estudantes do curso de Licenciatura em Química da 

Unifesspa que atendam os requisitos abaixo: 

 

CURSO VAGAS REQUISITOS 

 

 

Licenciatura 

em Química  

 

      

 

    07 

- Responsabilidade no desenvolvimento de atividades; 

- Proatividade; 

- Assiduidade; 

- Pontualidade; 

- Estar Cursando regularmente o curso 

- Possuir disponibilidade de 20h semanais para o desenvolvimento de 

atividades referentes ao projeto (no período matutino e noturno); 

- Possuir conhecimento básico de informática; 

- Não atuar como bolsista em qualquer outra atividade;  

- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital 

e seus anexos, não podendo alegar desconhecimento. 

 

III – Data de Entrevista 

 

As entrevistas serão realizadas na Faculdade de Química do Campus Universitário de 

Marabá (Sala 14 – prédio do Reuni), sito à Folha 17, Quadra 04, Lote Especial s/n, bairro 

Nova Marabá, Marabá – PA, no dia 06 de abril de 2017 das 8:00 às 12:00 h e das 14:00 às 

16:00 h 
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IV – Da Seleção dos Candidatos  

Os candidatos serão selecionados pela coordenação do projeto em questão, com base na 

avaliação dos candidatos. 

No dia 07 de abril de 2017 será divulgado o resultado oficial do certame (através de fixação 

do nome dos (as) selecionados (as) nos murais do Campus Universitário de Marabá – 

Campus II) e pelo site https://www.facebook.com/faquimiceunifesspa/?fref=ts 
 

 

VII- Das Atribuições do Bolsista: 

 

As atribuições do Bolsista compreendem o desenvolvimento de atividades inerentes ao 

projeto PIBID, ao qual o bolsista foi selecionado. 

  

VIII – Disposições Finais 

 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Projeto PIBID. 

 

Este documento entra em vigor, no ato de sua publicação. 

 

Marabá, 30 de março de 2016. 

 

 

 

 


