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EDITAL PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA ESSA 02/2022 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE SUPERVISOR E PRECEPTOR DOS 
PROGRAMAS INSTITUCIONAL DE BOLSAS PARA OS PROGRAMAS PIBID E 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, NOS TERMOS DAS PORTARIAS Nº83/2022 E Nº 
82/2022 E DOS EDITAIS DO PIBID 23/2022 E DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

24/2022  

 

A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE ARCOVERDE – ESSA- torna público o Edital 
para seleção de docentes da rede pública municipal e estadual, que esteja atuando na 
Educação Básica. Ser licenciado em Educação Física e esteja lecionando na escola 
participante na área de Educação Física, descrito neste edital, para formação de cadastro 
de professor supervisor e preceptor dos programas Pibid e Residência Pedagógica como 
bolsistas remunerados, e para cadastro de reserva.  
Os interessados em participar do Programa Institucional de Bolsas para Pibid e 
Residência Pedagógica (RP) conforme Editais CAPES N.º 23/2022 e 24/2022, de acordo 
com as especificações contidas neste documento – Edital PIBID e RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA / ESSA N.º 02/2022.  
 
1. Das disposições gerais 

 
Esta seleção visa formar grupo de professores supervisores e preceptores bolsistas 
remunerados, e para cadastro de reserva de professor da educação básica que lecionem 
nas redes públicas, municipal e estadual habilitadas na plataforma capes de educação 
básica pelas redes de ensino para participação no programa Pibid e Residência 
Pedagógica no componente curricular. Nos termos estabelecidos nas portarias, editais e 
normativos do programa Pibid e Residência Pedagógica do subprojeto: Educação Física. 
É constante deste edital, que os interessados em integrar o programa institucional de 
bolsa do Pibid e Residência Pedagógica (RP) enquanto supervisores e preceptores 
devem ter conhecimento da área de atuação do projeto e deste edital. O programa é 
executado no âmbito da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior 
(capes) e tem como finalidades dos programas: Pibid - “[...] proporcionar a inserção no 
cotidiano das escolas públicas de educação básica para os discentes da primeira metade 
dos cursos de licenciatura, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 
docentes em nível superior” (PORTARIA 83/2022). Residência Pedagógica – “[...] 
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação inicial de professores da educação 
básica nos cursos de licenciatura” (PORTARIA 82/2022). Detalhes dos programas 
disponíveis na página da capes (http://www.capes.gov.br/).  
 

1.1 Das definições – dos bolsistas no programa Pibid – 

Pibidiano: é o discente com matricula ativa em curso de licenciatura que está 
cursado a primeira metade até 50% do curso, ou que esteja cursando a partir do 
1º período ao 4º período; 

Supervisor: professor da escola de educação básica responsável por planejar, 
acompanhar e orientar as atividades dos pibidianos de seu núcleo de iniciação a 
docência estabelecendo a relação entre teoria e prática e que seja aprovado na 
seleção da IES por atender aos requisitos da portaria 83/2022; 

Coordenador de Área: docente da instituição de ensino superior (IES) 
responsável por planejar e orientar as atividades dos bolsistas pibidianos de seu 
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núcleo do Pibid estabelecendo a relação entre teoria e prática e ter passado por 
um processo seletivo; 

Coordenador institucional: docente da IES responsável pela organização, 
acompanhamento e execução do Projeto Institucional do Pibid e ter passado por 
um processo seletivo; 

1.2 Das definições – dos bolsistas no programa Residência Pedagógica (RP) - 

Residente: é o discente com matricula ativa em curso de licenciatura que tenha 
cursado o mínimo de 50% do curso ou que esteja cursando a partir do 5º período; 

Preceptor: professor da escola de educação básica responsável por planejar, 
acompanhar e orientar as atividades dos residentes de seu núcleo de residência 
pedagógica estabelecendo a relação entre teoria e prática, e que seja aprovado 
na seleção da IES por atender aos requisitos da portaria 82/2022; 

Docente orientador: docente da instituição de ensino superior (IES) responsável 
por planejar e orientar as atividades dos residentes de seu núcleo de Residência 
Pedagógica estabelecendo a relação entre teoria e prática e ter passado por um 
processo seletivo; 

Coordenador institucional: docente da IES responsável pela organização, 
acompanhamento e execução do Projeto Institucional de Residência Pedagógica 
e ter passado por um processo seletivo; 

1.3 Dos conhecimentos obrigatórios: o supervisor e o preceptor devem antes de 
tudo ter conhecimento (leitura) dos documentos que organizam e determinam o 
funcionamento dos Programas Pibid e Residência Pedagógica, tais como: a 
regulamentação pelas portarias nº 83/2022 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-83-de-27-de-abril-de-2022-395720096 e Edital 
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/29042022_Edital_1692974_Edital_23_2022.pdf (PIBID) e nº 
82/2022 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-82-de-26-de-abril-de-2022-
395720016  e do Edital https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/editais/29042022_Edital_1692979_Edital_24_2022.pdf (Residência 
Pedagógica) 

 
2. Dos professores das redes públicas e vagas 
 

Poderão se candidatar professores das redes públicas Municipais e Estaduais 
que sejam Licenciados em Educação Física, serem professor na escola participante e 
lecionar na disciplina da área do subprojeto – Educação Física.  

Os candidatos inscritos e selecionados por este edital obedecerão à seguinte 
ordem de entrada conforme sua classificação. Os primeiros classificados terão direito a 
vaga de entrada imediata, quantitativo conforme quadro 1, os inscritos para o programa 
Pibid e quadro 2 para o programa Residência Pedagógica. Os demais classificados em 
ambos os programas ficarão em cadastro de reserva (que serão contemplados no 
processo em sequência, ou seja, com a vacância de um bolsista supervisor e ou 
preceptor remunerado, a entrada será do primeiro classificado no cadastro de reserva, 
após submissão de avaliação e autorização pela CAPES) disposição quadros 1.1 e 2.1.    

 
QUADRO 1. Vaga para cadastro imediato de Supervisor 

Licenciatura 
Educação Física 

PIBID 
3 
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QUADRO 1.1 Vaga para cadastro de reserva do Supervisor 
Licenciatura 

Educação Física 
PIBID 

Quantitativo conforme inscrição e seleção 
 

 
QUADRO 2. Vaga para cadastro imediato de Preceptor 

Licenciatura 
Educação Física 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

6 
 

QUADRO 2.1 Vaga para cadastro de reserva do Preceptor 

Licenciatura 
Educação Física 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Quantitativo conforme inscrição e seleção 
 
A divulgação dos resultados será assegurada por meio eletrônico de acesso público, nos 
sites da AESA/ESSA - (www.aesa-cesa.br), através das mídias sociais e por divulgação 
impressa através de listas fixadas nos murais da AESA/ESSA e ainda comunicação via 
sala virtual onde foram realizadas as inscrições.  
  
3. Das Bolsas (remuneradas) 
 

3.1 Professor supervisor e ou preceptor – Pibid e Residência Pedagógica (RP): 
As bolsas para os programas do Pibid e Residência Pedagógica destina-se aos 
docentes em formação continuada e permanente em seu exercício profissional, 
regularmente contratado (como efetivo ou de minicontrato) para a escola na qual 
leciona a disciplina de Educação Física e que foi habilitada para fazer parte do quadro 
de escolas campo da IES para estes programas. A saber: a duração máxima da bolsa 
é de 18 meses, sem previsão de prorrogação para cada programa e processo seletivo.  
Para fazer jus a esta vaga/bolsa o docente deverá concorrer ao processo seletivo 
conforme descrito neste edital. 

 
3.2 Concessões de Bolsas: segundo a portaria nº 259/2019, em seu art. 36 dispõe 

que: as bolsas nas modalidades de supervisor e preceptor serão concedidas por meio de 
chamada pública realizadas pela IES. Esta informação é ratificada para o Pibid no art. 28 
e I da portaria nº83/2022.    

Aos convocados, através do processo seletivo para participarem do Programa Pibid 
e Residência (RP), será concedida bolsa no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta 
e cinco reais) mensais, conforme Portaria nº 83/2022 no art. 20 e Portaria nº 82/2022 
(CAPES, 2022, p.5), remuneração realizada pela CAPES, depositada diretamente ao 
beneficiário em conta corrente, preferencialmente, do Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal, durante o período da execução do projeto, sem quais quer ônus 
para a AESA/ESSA. 

Para ter direito a bolsa o professor deve atender para supervisor (Pibid) ao art. 28 
da portaria nº 83/2022 da CAPES e ao item 5.3 do edital CAPES – 23/2022, para 
preceptor (Residência) ao art. 29 da portaria nº82/2022 da CAPES e ao item 5.2.1 e do 
item 4 deste Edital  

 
3.3 Comprovação documental: A qualquer tempo a CAPES poderá solicitar 

documentos comprobatórios das informações incluídas no currículo da Plataforma Capes 
de Educação Básica. 

 
3.4 Dos benefícios da bolsa: Segundo o art. 33 da Portaria Nº 259/2019 da CAPES 
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que trata dos benefícios das modalidades de bolsa. Esta traz que para os beneficiários 
de bolsas nas modalidades de Coordenador Institucional, Docente Orientador e 
Preceptor, estes docentes das IES ou professores das escolas públicas não poderão 
receber bolsa por período superior a 96 meses, considerado a participação na mesma 
modalidade, no Pibid e ou Residência Pedagógica, em qualquer subprojeto ou edição do 
programa. 

 
3.5 Da situação atual: Considerando o item 3.4 acima consideramos que os 

professores candidatos a participarem neste momento do processo de seleção para um 
dos programas e que já tenham participado em momentos anteriores verificar se estão 
habilitados a participar deste momento em relação a seu tempo de permanência. A IES 
não terá responsabilidade sobre a não habilitação do professor(a). 
 
4. Requisitos e deveres do Bolsista Supervisor e Preceptor para o Programas Pibid 
e Residência Pedagógica (RP) 
 

Poderão candidatar-se as bolsas de supervisor e preceptor para o Pibid e da 
residência pedagógica, professores das redes públicas, municipal e estadual e que 
atendam aos seguintes requisitos: 
 

4.1 Requisitos mínimos necessários para a participação e recebimento das 
bolsas pelos docentes da escola/campo que irão participar da seleção para a 
função de bolsistas supervisores e preceptores.  

 
4.1.1 Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES, e organizado pela 

equipe coordenadora do subprojeto; 
4.1.2 Ser licenciado na mesma área/disciplina curso do discente que irá 

acompanhar; 
4.1.3 Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação 

básica; 
4.1.4 Ser professor na escola/campo participante e ministrar a disciplina na área do 

subprojeto;  
4.1.5 Declarar que possui disponibilidade do tempo necessário para realizar as 

atividades previstas para sua atuação no projeto;  
4.1.5.1 Declarar que possui pelo menos 400 (quatrocentas horas) em 18 meses 

para dedicação às atividades do Pibid e ou da RP (sejam na escola, na IES - 
AESA/ESSA ou em outra instituição) para participar de reuniões, atividades, 
eventos e orientações com as coordenações do projeto e subprojeto, e com os 
residentes, sempre que convocado.  

4.1.5.1.1 Reafirmar sua disponibilidade de tempo concordando com a 
distribuição da carga horária de 134 horas para cada módulo, distribuídos nas 
seguintes ações:  

A. Preparação da equipe 82 horas; 
B. Elaboração de planos de aulas e ou projetos didáticos 12 horas; 
C. Acompanhamento das regências dos residentes 40 horas;  

4.1.6 Firmar termo de compromisso com a capes, cujo formulário será gerado no 
sistema de controle de bolsas e auxílios (scba) e com a Ies vínculo com o 
programa; 

4.1.7 Apresentar currículo atualizado na Plataforma Capes de Educação Básica, 
disponível no endereço eletrônico - link - http://eb.capes.gov.br, que será 
utilizado para fins de comprovação dos requisitos para concessão das bolsas.   

4.1.8 Não possuir vínculo empregatício com a IES - AESA/ESSA; 
4.1.9 Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
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4.1.10 Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
4.1.11 Estar apto e disponível para iniciar as atividades relativas ao Pibid e à (RP), 

imediatamente, caso seja selecionado; 
 
Poderão candidatar-se as bolsas de supervisor para o Pibid e de preceptor da residência 
pedagógica, professores das redes públicas, municipal e estadual e que se 
comprometam a cumprir as seguintes atribuições: 
 

4.2 Atribuições mínimas de participação: será necessário para a participação e 
recebimento das bolsas pelos docentes da escola/campo que irão participar da 
seleção para a função de bolsistas supervisores e preceptores: 
 
4.2.1 Das Obrigações dos Docentes Selecionados 

  
4.2.1.1 Os candidatos selecionados, quando convocados, comprometem-se a 

desenvolver o plano de trabalho da área de intervenção, aprovado nos Editais 
CAPES N.º 23/2022, nº 24/2022, acrescidos de: 

a) O supervisor (Pibid) deverá acompanhar no máximo 10 discentes pibidianos, 
ou seja, 8 bolsista e 2 voluntários;  

b) O preceptor (Residência) deverá acompanhar no máximo 6 discentes 
residentes, ou seja, 5 bolsistas e 1 voluntário; 

c) Participar das atividades do projeto do Pibid e ou da Residência Pedagógica 
respectivamente; 

d) Auxiliar os Coordenadores de Área (Pibid) e Docentes Orientadores 
(Residência) na elaboração do plano de atividades do núcleo Pibid e ou da 
Residência Pedagógica; 

e) Orientar junto ao discentes bolsistas e voluntários (pibidianos) e (residentes) 
na elaboração de seus planos de aulas e na execução da prática pedagógica 
(regência); 

f) Acompanhar e orientar as atividades dos discentes na escola de educação 
básica, zelando pelo cumprimento das diversas atividades propostas no plano 
de ação com o apoio do coordenador de área e do docente orientador; 

g) Controlar a frequência dos discentes (pibidianos e residentes) por registro e 
envio ao Coordenador de Área e ao Docente Orientador mensalmente; 

h) Informar ao Coordenador de Área e ou ao Docente Orientador situações que 
impliquem no cancelamento ou na suspensão da bolsa do pibidiano ou 
residente; 

i) Avaliar periodicamente o pibidiano e o residente e emitir relatório de 
desempenho a ser entregue ao Coordenador de Área e ao Docente 
Orientador; 

j) Reunir-se periodicamente com os pibidianos e ou residentes e outros 
supervisores e ou preceptores, para socializar conhecimentos e experiências; 

k) Articular-se com os gestores e os professores da escola, para estabelecer 
uma rede institucional colaborativa de socialização de conhecimentos e 
experiências; 

l) Participar ativamente da vida na escola, e das ações junto a AESA-ESSA; 
m) Desenvolver atividades de planejamento, contribuir na atualização do projeto 

político pedagógico da escola, participar das reuniões pedagógicas e de órgão 
colegiados;   

n) Apresentar, formalmente, os resultados parciais e finais dos trabalhos na 
escola, em forma de relatórios, produções textuais, iconográficas e/ou 
videográficas, dentro dos prazos estabelecidos pelo Coordenador de Área e 
ou Docente Orientador da IES AESA-ESSA; divulgando-os também na 
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instituição IES, como em eventos de iniciação à docência (tais como 
Encontros, Simpósios, Congressos, Fóruns, Festivais e eventos afins) que 
sejam promovidos pela Instituição de Ensino Superior (IES), em outra IES 
parceira ou em ambiente virtual do Pibid e da Residência Pedagógica 
AESA/ESSA; 

o) Adotar uma postura ética e profissional, ao exercitar práticas interventivas no 
espaço escolar e da IES, proposta pelo subprojeto da área a qual pertence; 

p) Manter postura profissional que envolve: desenvolver produções textuais, 
iconográficas, videográficas entre outras possibilidades de registros de 
produções científicas;  

q) Desenvolver olhar crítico, investigativo e propositivo referente à sua formação 
e prática docente;  

r) Ter compromisso ético com o trabalho desenvolvido, responsabilidade para 
com a equipe;  

s) Ser pontual e assíduo;  
t) Desenvolver atividades pertinentes às ações do projeto e adequação aos 

princípios gerais da AESA/ESSA e da CAPES, participar de e construir junto 
ao Coordenador de Área e ao Docente Orientador vivências de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas, na qual se imprima 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar a que venham superar 
problemas da ordem do ensino-aprendizagem pautado na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC); 

u) Participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto 
colaborando com o aperfeiçoamento do programa; 

v) Participar da organização de seminários de formação de professores para a 
Educação Básica promovido pela IES ou pela Capes.  

 
5. Cronograma de Seleção: Período de Inscrição  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Inscrições  
 

6.1. As inscrições ocorrerão na secretaria de notas da AESA no horário das 8h às 

12h e das 17h às 21h. 

 
 

QUADRO 3. Cronograma de Seleção 

Lançamento do Edital Em 05/10/2022 

Inscrição dos candidatos De 05/10/2022 a 14/10/2022 

Homologação dos documentos  De 17/10/2022 a 19/10/2022 

Análise documental De 19/10/2022 a 21/10/2022 

Divulgação dos resultados parciais 25/10/2022   

Período para Interposição de Recursos De 25/10/2022 a 26/10/2022 

Prazo para resultado recursal  De 26/10/2022 a 27/10/2022 

Prazo resultado Final  01/11/2022 

Início das atividades  Entre os dias 08 e 16 de novembro 
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6.2. Forma de realização da inscrição  
 O candidato deverá realizar inscrição, especificamente para esse edital, de 
forma presencial. De forma presencial será a entrega da documentação na IES nos 
dias e horários previstos no cronograma e neste Edital.  
 
 
6.3 No ato da inscrição os candidatos deverão entregar documentos abaixo listados na 
secretaria da ESSA para ser encaminhada à Comissão de inscrição e seleção para os 
Programas Pibid e Residência Pedagógica (RP) AESA/ESSA: 
 

a) Diploma de graduação em Educação Física; 
b) Histórico Acadêmico; 
c) Certificado (s) de Esecialização de preferência na área de atuação na escola, 

com histórico, pontuação no formulário de avaliação;  
d) Declaração de vínculo com a escola pública emitida pelo(a) gestor(a) da 

escola; 
e) Comprovante que ateste ser docente em efetivo exercício nos últimos dois 

anos na educação básica (contracheque); 
f) Declaração que possui pelo menos 400 (quatrocentas horas) distribuídas em 

18 meses para dedicação às atividades do Pibid e ou da Residência 
Pedagógica; 

g) Cópias do RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, e 
comprovante de votação na última eleição. 

h) Comprovação de situação cadastral do CPF (pode ser obtido no sítio: 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicações/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.as) 

i) Cópia do comprovante dos dados bancários ou declaração do banco de conta 
corrente aberta, preferencialmente, no Banco do Brasil e ou na Caixa 
Econômica, sendo o candidato o titular, para fins de recebimentos junto a 
CAPES. Deve conter número da agência e conta corrente (operação 001 
Pessoa Física), não poderá ser conta conjunta. 

j) Formulários devidamente preenchidos e assinados. Vide anexos 1 e 2 deste 
edital. 

k) Encaminhar currículo cadastrado e ou atualizado na Plataforma Capes da 
Educação Básica disponível em: http://eb.capes.gov.br (e o aceite ao termo de 
adesão o sistema disponibiliza o currículo em extensão pfd),  

l) Encaminhar comprovação das atividades acadêmicas documentadas (cópias 
simples das atividades a serem pontuadas) conforme solicitado no anexo 4, 
para atender a avaliação do mesmo. 

m) Elaborar carta de intenção quanto a seu interesse em ser supervisor e ou 
preceptor (em 1 lauda, com cabeçalho, digitada, assinada e datada) conforme 
anexo 3. 

n) Encaminhar proposta de Plano de Ação (planejamento) na escola para atuar 
com os bolsistas dos programas Pibid e Residência Pedagógica. Vê critérios 
no anexo 4.  

o) Os documentos devem vir no envelope de forma organizada que atenda a 
lista de Organização dos documentos que também deve ser anexados; 

p) Toda esta documentação deverá ser entregue em envelope lacrado com a 
identificação do candidato bem legível. Com etiqueta vê anexo 5. 

 
6.3 Da organização dos documentos a ser anexados 
 
 Os documentos devem ser entregues organizados em bloco conforme 
orientação abaixo: 
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a. Primeiro bloco: Formulário de inscrição e termo de compromisso (anexo 1), mais 
declaração do preceptor (anexo 2); 

b. Segundo bloco: Cópia do Diploma de graduação, mais cópia do histórico 
acadêmico, copias do(s) certificado(s) de especialização com cópia do histórico; 

c. Terceiro bloco: Declaração de vínculo com a escola e mais comprovante que 
ateste se for docente efetivo; 

d. Quarto bloco: RG, mais Cpf e situação cadastral, mais comprovante de 
residência, mais título de eleitor e comprovante da última eleição e mais os dados 
bancários; 

e. Quinto bloco: Currículo da plataforma Capes de Educação Básica com 
certificação (na ordem do critério avaliativo) conforme ficha avaliativa no anexo 4;   

f. Sexto bloco: Carta de Intenção mais proposta de ação. 
Parágrafo único: Não será aceito documentos entregues fora do prazo e em 
envelope aberto. 

 
7. Da coordenação Institucional, do Curso/componente curricular os Municípios a 

serem contemplados.  
 
 Os Programas Pibid e Residência Pedagógica da Essa em 2022 terá enquanto 
gestão de Coordenação Institucional respectivamente Pibid e Residência Pedagógica a 
professora Lizandre Machado e o Professor Ruy Bandeira com o Curso de Educação 
Física. É pretensão nossa atender o maior número possível de município, no entanto 
atenderemos só a três municípios no máximo devido à quantidade de cotas as quais 
fomos contemplados.   

Segue os municípios selecionados pela IES para que suas escolas possam 
participar sendo estas habilitadas pela CAPES conforme quadro 4 abaixo:   
 

QUADRO 4 – Municípios selecionados pela IES.  
UF  Município  Componente Rede de Ensino 

PE Arcoverde Educação Física Estadual/Municipal 

PE Buíque Educação Física Estadual/Municipal  

PE Pedra Educação Física Estadual/Municipal  
 

Parágrafo único: Os municípios selecionados para lócus de intervenção dos 
programas na versão 2022 é devido à possibilidade de acesso aos discentes que 
irão participar nos programas.  
 

8. Do Processo de Seleção 
 

O processo seletivo será feito pelos Coordenadores Institucionais, Coordenador 
de Área e pelos Docentes Orientados, do subprojeto mencionado no item 07 deste edital, 
e professores da IES convocados para compor a comissão de avaliação, e constará dos 
seguintes critérios: 

  
8.1 Critérios de Seleção dos Bolsistas – supervisor(a) e preceptor(a):  

O processo de seleção consiste de análise: 
A) Da regularidade de toda a documentação do Item 6. deste Edital, 
B) Do preenchimento do formulário de inscrição anexo 1; 
C) Da apuração da maior média global na graduação.  

§1º Na apuração da média global na graduação, o candidato com média 
inferior a 7,0 (sete) será automaticamente reprovado; 
§2º Em caso de empate de médias globais entre os candidatos, prevalecerá à 
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maior média global das disciplinas específicas das práticas pedagógicas; 
§3º Permanecendo o empate, levantar-se-á especializações na área de 
intervenção, ou seja, na área de Educação Física Escolar; 
§4º Permanecendo ainda o empate, dar-se-á preferência ao candidato de 
maior idade. 
§5º Em relação ao item 8.1C, §1º que se refere à média global usaremos os 
seguintes critérios: na análise avaliativa das médias conforme exposto acima 
serão atribuídos pontos correspondentes ao seu valor absoluto da média 
global. Exemplo: (o candidato obteve média global entre 8,0 e 8,99 implica ter 
em valor absoluto um total de 10 pontos). 
§6º A relação dos pontos adotados serão os seguintes: para a média 7,0, igual 
a 05 pontos, média 8,0 igual a 10 pontos, 9,0 igual a 15 pontos e 10,0, igual a 
20 pontos. 

D) Da Avaliação do Currículo: vê anexo 4; 
E) Da carta de Intenção do item 6.3 alínea “m” deste Edital: Ela deve conter a 
motivação da participação no programa, trazer suas expectativas e as contribuições 
esperadas como também o impacto para a formação permanente. (vê anexo 3); 
F) Da proposta de ação (planejamento) do item 6.3 alínea “n” deste edital. Ela deve 
conter o planejamento pelo menos de um semestre, com competências e 
habilidades, objetivos, claros, metodologias e estratégias, apontar processo 
avaliativo a ser utilizado no processo. Vê critérios avaliativos no anexo 4, no segundo 
ciclo.  

     
Parágrafo Único: Serão desclassificados os candidatos que não entregarem a 

documentação exigida ou que não reunirem os requisitos descritos no item 6 deste Edital 
e ainda os que não obtiverem a pontuação mínima exigida que é de 210 pontos. 

 
9. Período para Interposição de Recursos 

 
9.1 Os recursos deverão ser encaminhados nos prazos desse edital conforme o item 

5 e o quadro 3 
9.2 Os recursos deverão ser encaminhados de forma presencial através de 

solicitação de revisão por escrito (digitada e assinada), expondo o motivo questionado, 
entregues em envelope lacrado com identificação do candidato no mesmo local, no qual 
os candidatos realizaram suas inscrições. 

9.3 O retorno ao prazo recursal será encaminhado ao candidato através de 
documentação a ser retirada no mesmo local da entrega.   
 

10. Dos Resultados  
 Os resultados serão divulgados conforme cronograma exposto no item 5 deste 
edital.  
 Serão divulgados na seguinte ordem: homologação dos documentos, análise 
documental apresentamos o resultado parcial e após o prazo recursal apresentamos 
resultado final. 
10.1 O resultado final sairá também em forma de Edital e terá divulgação na Instituição e 
pelos meios de comunicação digital.   
 

11. Das Vagas Destinadas as Pessoas com Deficiência 
 

1.1 As pessoas com deficiência, amparadas pelo art.37, inciso VIII, da Constituição 
Federal, pelo disposto no Decreto Federal n° 3.298/1999 e artigo 8°, § 2° da Lei 
Complementar 04/90, poderão concorrer à seleção para preceptor prevista pelo EDITAL 
PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/ESSA N.º 02/2022, no mínimo de 5% (cinco por 
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FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DE SUPERVISORES E PRECEPTORES PARA OS 
PROGRAMAS PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA AESA-ESSA  

A PARTIR DO EDITAL DO PIBID Nº 23/2022 E DA PORTARIA Nº 83/2022 E DA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA Nº 24/2022 E DA PORTARIA Nº 82/2022  

Edital ESSA N.º 02/2022 
 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROFESSORES SUPERVISORES E PRECEPTORES 

 
Nome completo: ______ 
 
Data de nascimento:  ________________ RG: ________________ CPF: _______________ 
 
Título de eleitor (Nr):_________________ Zona: ___________ Seção eleitoral:__________ 
 
End. completo: ______________________________________________________________ 
 
CEP: _______________Telefones: fixo/recado (     ) ____________Celular: (    )_________ 
 
E-mail: _______ 
 
Escola lotação: _________________________________________  Nº matrícula ___________ 
Atuação nível de ensino: Educação Infantil (     )   Ensino Fundamental anos iniciais (       ) 
Ensino Fundamental anos finais (      )  Ensino Médio (      )  EJA Fundamental (      ) Médio (      ) 
Recebe alguma bolsa:    (      ) Não  (      )Sim  Qual? _________________ ____________ 
Pessoa com deficiência: (      ) Não (      ) Sim  Qual? ___________ 
 
Outros locais de atuação (     ) não  (     ) sim  qual? ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Marque no quadro abaixo (x) os períodos nos quais você pode estar disponível para as atividades do 
subprojeto 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Manhã       
Tarde       

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
Aceito, para todos os fins e consequências de direito, as normas e condições gerais para a concessão de 
bolsas estabelecidas no Edital CAPES nº 23 E 24 /2022, Pibid e Residência Pedagógica, bem como 
comprometo-me a iniciar as atividades conforme cronograma a ser divulgado posteriormente pela Capes e 
pela IES. Para tanto, informo ter conhecimento dos editais da Capes e deste edital afirmando ter cumprido 
as solicitações.  

 
Arcoverde- PE,   ______  de __________________ de   2022 

 
 

_________________________________________ 
Nome do(a) professor(a)/candidato(a) 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a)/candidato(a) 
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FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DO PIBID E DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  
AESA-ESSA  

A PARTIR DO EDITAL DO PIBID Nº 23/2022 E DA PORTARIA Nº 83/2022 E DA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA Nº 24/2022 E DA PORTARIA Nº 82/2022  

Edital ESSA N.º 02/2022 

 

ANEXO 2  

 

DECLARAÇÃO DO PRECEPTOR 
 

Declaro: (1) conhecer o Edital do Pibid e ou da Residência Pedagógica/ESSA 

N.º02/2022 expedido pela Escola Superior de Saúde de Arcoverde especificando os 

requisitos exigidos para o presente processo seletivo; (2) ter conhecimento das portarias 

nº 83 e nº 82 dos Editais 23 e 24/2022 da Capes; (3) ter entregado toda documentação 

exigida no Edital; (4) saber que a documentação apresentada será submetida à análise 

para posterior deferimento/indeferimento pela Comissão de Seleção do Pibid e ou da 

Residência Pedagógica/ESSA; (5) ter disponibilidade, no mínimo de 400 horas nos 18 

meses, de dedicação às atividades do Pibid e ou da Residência Pedagógica/ESSA, 

desenvolvidas na escola e na AESA/ESSA; (6) ter ciência de que a participação no 

processo seletivo não implica chamada para integrar o Pibid e ou a Residência 

Pedagógica/ESSA, salvo sua aprovação e classificação. 

 

ACEITE DO/A SUPERVISOR/A PRECEPTOR/A 
 

Confirmo a veracidade das informações contidas no formulário de inscrição preenchido 

de forma manual e entregue junto com os demais documentos solicitados e declaro ter 

ciência das condições para participação como supervisor(a) e ou preceptor(a) no Pibid e 

ou na Residência Pedagógica/ESSA. Assim sendo, aceito submeter-me integralmente 

ao disposto neste edital para todos os efeitos avaliativos e seletivos. 

 

Arcoverde- PE, ____ /____________ /______  
 

 

 

     

          Nome completo do Candidato                                   Assinatura do Candidato 
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FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DO PIBID E DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  
AESA-ESSA  

A PARTIR DO EDITAL DO PIBID Nº 23/2022 E DA PORTARIA Nº 83/2022 E DA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA Nº 24/2022 E DA PORTARIA Nº 82/2022  

Edital ESSA N.º 02/2022 

 

ANEXO 3  

 

CARTA DE INTENÇÃO – SUPERVISOR(A) E PRECEPTOR(A) 
 

O(a) candidato(a) deverá apresentar uma “carta de intenção” em que constem os itens 
abaixo:  
 
1.Cabeçalho onde podemos encontrar: a cidade, dia, mês e ano; 

1.1 Encaminhar a pessoa responsável (A/C) nome, cargo ou função, 

1.2 Pontuar a IES; ao programa a que se destina;  

1.3 Encaminhe ao responsável e inicie sua carta; 

2. A carta em sua integra deve conter:  

2.1 Introdução;  

2.2 Destaque das habilidades para vaga a concorrer;  

2.3 Destaque as Instituições (IES e Escola) e a vaga; 

2.4 Fechamento;    

3. Demonstre conhecimentos sobre o programa Pibid e ou Residência Pedagógica (RP) 
evidenciando as contribuições para a formação docente continuada e permanente;  

4. Justifique a intenção e o interesse de atuar como professor supervisor e ou preceptor de 
estágios dos discentes dos programas na educação básica;  

5. Argumente sobre a motivação para participar das atividades do Pibid e ou da Residência 
Pedagógica (RP) na área pleiteada, de uma forma analítica, crítica e reflexiva;  

6. Destaque as contribuições que espera trazer para o grupo de trabalho e para a escola-campo 
em que atua. 
7. Apresente experiência no programa caso já tenha participado do mesmo seja no Pibid ou na 
Residência Pedagógica. 
8. Aponte proposições de Intervenção  
9. Finalize com o nome do candidato e assine. 
 
Orientações: Segue orientação de modelo de carta. No entanto, você poderá usar outro modelo 
que lhe seja mais familiar e que julgue atender melhor ao objetivo que aqui se propõe.  
 
Formatação:  

1. A carta deve ter extensão mínima e máxima de uma lauda. 
2. A carta de intenção deverá ser apresentada em fonte Arial e ou Times New Roman 12, 

espaço 1,5, margens de 2 cm em todo os lados, justificada. 
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FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DO PIBID E DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  
AESA-ESSA  

A PARTIR DO EDITAL DO PIBID Nº 23/2022 E DA PORTARIA Nº 83/2022 E DA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA Nº 24/2022 E DA PORTARIA Nº 82/2022  

Edital ESSA N.º 02/2022 
 
 

ANEXO 4 
 

FICHA DE ANÁLISE AVALIATIVA DO CURRÍCULO E DEMAIS DOCUMENTOS DOS 
CANDIDATOS – PARA PROFESSOR SUPERVISOR E OU PRECEPTOR 

 
Obs: esta ficha deve acompanhar a documentação do(a) candidato(a). 

 
 
Nome do Candidato(a):__________________________________________________  
 
 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO 
 
(Se no Item 1(Primeiro ciclo) for marcado “sim” e em qualquer um dos outros itens for marcado “não” o 
candidato está excluído, tendo em vista o estabelecido no edital de abertura de inscrições). 
 

PRIMEIRO CICLO: A - HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

ATENDIMENTO A: SIM NÃO 

1. Apresentou formulário de inscrição devidamente preenchido com termo de 
compromisso  

  

2. Apresentou histórico Acadêmico que comprove desempenho satisfatório   
3. Atendimento às condições estabelecidas em edital específico   

INSCRIÇÃO HOMOLOGADA   

 
 

SEGUNDO CICLO: B – PRODUÇÃO PESSOAL      

Modalidades Pontuação  Total 

1. Carta de Intenção 50 pontos  
I. Conhecimento sobre o Programa Até 10 pontos  
II. Intenção e Expectativas Até 05 pontos  
III. Motivação da participação Até 05 pontos  
IV. Contribuições esperadas Até 05 pontos  
V. Experiências com o Programa Até 10 pontos  
VI. Impacto para a formação Até 05 pontos  
VII. Proposições de Intervenções  Até 10 pontos  

Total   
2. Proposta de Plano de Ação 50 pontos  

I. Conteúdo nível de ensino Até 20 pontos  
II. Competência/habilidade, objetivos e conteúdos Até 20 pontos  
III. Procedimentos metodológicos e Recursos didáticos Até 10 pontos  

Total    
Total Geral   
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TERCEIRO CICLO: C – PONTUAÇÃO DE ATIVIDADES      

Modalidades Pontuação Total 

1. Histórico Acadêmico – Média global  A partir da média 7,0 igual 05 pontos, 
8,0 igual a 10 pontos, 9,0 igual a 15 
pontos e 10,0 igual a 20 pontos  

 

2. Tempo de atuação no magistério  04 pontos para cada ano (máximo de 
20 pontos)  

 

3. Realização de curso de pós-graduação/especialização 
na área de intervenção ou outras. 

10 pontos para cada curso na ária e 5 
pontos outras (máximo de 20 pontos)  

 

4. Participação de cursos de Atualização  04 pontos para cada curso (máximo 
de 20 pontos)  

 

5. Declaração de Participação como supervisor no PIBID 
ou Preceptor na Residência Pedagógica 

5,0 pontos para cada ano de atuação 
(máximo de 20 pontos)  

 

6. Participação em eventos científicos da área de 
Educação e Educação Física 

2,5 pontos para cada evento (máximo 
de 20 pontos)  

 

7. Participação em outras atividades (monitoria, 
organização de eventos, grupos de estudos, grupo de 
pesquisa)  

04 pontos para cada atividade/curso 
(máximo de 20 pontos)  

8. Apresentação de trabalho em eventos científicos na 
IES e em outras instituições.  

05 pontos para cada apresentação 
(máximo de 20 pontos) 

 

9. Publicação de resumos em anais de evento; 04 pontos para cada publicação 
(máximo de 20 pontos) 

 

10. Publicação de artigos completos em anais de 
eventos/periódicos. 

05 pontos para cada publicação 
(máximo de 20 pontos) 

 
 

TOTAL 200 

 
Será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação mínima de 210 pontos no seu 
total 
 

PONTUAÇÃO FINAL: ____________________ 
 

Observações: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
BANCA  
 

Nome  Assinatura  

 
Prof.(a) 

 

 
Prof.(a) 
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ANEXO 5 
 
 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO PROFESSOR SUPERVISOR E 
OU PRECEPTOR    

PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA ESSA  
 
 
 O formulário deve ser preenchido de preferência digitado ou com letra legível; 
 Os envelopes devem ser entregues lacrados e em perfeito estado de 
conservação, sem rasuras e ranhuras.    
 
 
 

Cartão de Identificação: Documentos do candidato  
A Supervisor(a): 
A Preceptor(a): 

Solicitação de Inscrição:  

Solicitação de Recurso: 

Nome do Candidato: 

 

Escola: 

e-mail: 

Endereço completo: 

 

Município: 

Telefone:  (     )                                                 Celular (     ) 

 

 
 


