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Edital Nº 41/2015 
Resultado da IV Seleção de Bolsista Professor Supervisor 

 
 

1. DO RESULTADO: 
 
O processo de seleção para admissão de bolsistas e cadastro de 
reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID2013/UVA/CAPES) na modalidade de bolsista professor 
supervisor tem como classificados os candidatos abaixo discriminados 
por Subprojeto e Escola: 

 
1.1 Classificados no Subprojeto Biologia: 
 

EEP LYSIA PIMENTEL GOMES SAMPAIO - Sobral – CE 
 

- Jacinto de Lima Farias 
 

1.2 Classificados no Subprojeto Matemática: 
 
EEEM DR. João Ribeiro Ramos 
- Antônio Luiz Sampaio 

- Renata Teófilo de Sousa ( cadastro reserva)  
 

2. DAS ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS: 
 

2.1 Os candidatos aprovados no limite de vagas deverão entregar o Termo 
de Compromisso, devidamente preenchido em formulário padrão e 
assinado, até o dia 14 de agosto de 2015, impreterivelmente, na 
PROGRAD, no horário das 8h às 11h45min. 
 
2.2 Os candidatos classificados devem apresentar, até o dia 14 de agosto 
de 2015, impreterivelmente, na PROGRAD, cópia de comprovação de 
dados bancários (extrato ou cópia do cartão), no horário das 8h às 
11h45min, caso não tenha entregado no ato da inscrição.  

EEEM Dom José Tupinambá da Frota



                                                                                                                                

 
 
2.3 Para receber a bolsa do PIBID, a conta deve ter obrigatoriamente as 
seguintes características: ser conta corrente (operação 001, no caso do 
Banco do Brasil e Caixa Econômica); 
• estar ativa (sempre verificar junto ao banco); 
• ter como titular o beneficiário da bolsa; 
• não ser conta salário; 
• não ser " Conta Fácil", de operação 023 da Caixa Econômica; 
• não ser conta poupança; 
• não ser conta de operação 035 (Conta Jurídica do Banrisul); 
 
2.4 O cadastro do Bolsista de Supervisor fica condicionado ao exposto no 
Artigo 11º da Portaria CAPES Nº 96/2013, que define o quantitativo de 
bolsistas de graduação por supervisor. 
 
2. DAS ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS 

 
3.1 Os documentos dos candidatos não aprovados ficarão disponíveis para 

devolução no prazo de 30 (trinta) dias, após a divulgação do resultado. 
Passado este prazo, os documentos serão destruídos. 

 
 

Campus da Betânia, Sobral-CE 13de agosto de 2015. 
 

 
____________________________ 

Ricardo George de Araújo Silva 
Coordenador de Gestão do PIBID 2013/UVA 

 
 
 

____________________________ 
Petrônio Emanuel Timbó Braga 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação  
 
 
 

_________________________________ 
Fabianno Cavalcante de Carvalho 

Reitor 


