
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 

 

EDITAL PIBID-UFBA Nº 01/2019 –– SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE 

FORMAÇÃO EM SEXUALIDADE, GÊNERO E DIVERSIDADE  

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e a Coordenação Institucional do PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFBA tornam 

pública a seleção destinada aos Bolsistas de Iniciação à Docência do PIBID/UFBA, com 

o objetivo de preencher 20 vagas e criar cadastro de reserva. 

 

ETAPAS E PRAZOS 

Os candidatos deverão seguir o disposto no cronograma: 

 

 

02. REQUISITOS DO CANDIDATO 

Para participação no processo seletivo, a pessoa interessada deverá ser bolsista ID do 

PIBID/UFBA; comprovar permanência do Programa por meio de declaração 

disponibilizada no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílio - SCBA e ter disponibilidade 

aos sábados para comparecimento às aulas. 

 

Etapas Prazos 

Inscrições 02/04/2019 a 10/04/2019 

Homologação das inscrições 11/04/2019 

Entrevistas 12/04/2019 

Publicação de resultado preliminar  15/04/2019 

Prazo para interposição de recurso 16/04/2019 

Publicação de resultado final no site do PIBID-UFBA 17/04/2019 



03. INSCRIÇÃO 

A inscrição ocorrerá exclusivamente por meio da internet, no período de 02/04/2019 a 

10/04/2019, com o preenchimento de um formulário com dados pessoais, educacionais e 

socioeconômicos, disponível em www.pibid.ufba.br. No momento da inscrição, a pessoa 

que deseja se candidatar deverá inserir no formulário uma cópia da declaração 

disponibilizada no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílio - SCBA para comprovação 

de sua participação no PIBID/UFBA. Em seguida, deverá confirmar sua inscrição na lista 

de nomes homologados a ser publicada no site do PIBID-UFBA no dia 11/04/2019. 

 

04. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

Além da análise da ficha de inscrição, os candidatos passarão por uma entrevista que 

ocorrerá no dia 12/04/2019, em local e horário a ser informado no site. A ausência na 

hora e local estipulado implicará na desclassificação do candidato.  

A seleção dos candidatos será feita levando em conta os seguintes critérios gerais: 

I -  Adequação aos requisitos; 

II - Motivação para participar do Curso; 

III - Desenvoltura e comunicabilidade na entrevista. 

 

05. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 15/04/2019 no site do 

PIBID-UFBA. A interposição de recurso poderá ser feita até o dia 16/04/2019, por via 

eletrônica, a ser enviado para o endereço pibid@ufba.br. O resultado final será publicado 

no dia 17/04/2019. 

06. ENTREGA DE DOCUMENTOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

A falta de entrega de documentos terá como consequência a suspensão do direito à vaga. 

 

Salvador, 01 de abril de 2019.  

 

 

Izaura Santiago da Cruz 

Coordenadora Institucional do PIBID-UFBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pibid.ufba.br/
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ANEXO I – SOBRE O CURSO 

 

Este curso tem por objetivo promover reflexões acerca de temáticas pertinentes às 

diversas vivências da sexualidade presentes no ambiente escolar, bem como 

problematizar questões referentes às relações entre os gêneros e as expectativas em 

relação aos papéis ocupados por eles no ambiente sociocultural. Interessa-nos fornecer 

subsídios, neste campo, para a formação inicial e continuada de docentes vinculados ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), de modo que os 

mesmos possam desenvolver atividades abordando temas relativos à sexualidade e as 

relações entre os gêneros, visto que estes assuntos são cada vez mais demandados no 

cotidiano das escolas, e ainda bastante carentes nos currículos dos cursos de formação de 

professores. As temáticas desenvolvidas na formação serão subsidiadas pela leitura e 

discussão de textos, exibição de filmes, músicas, desenvolvimento de vivências e 

dinâmicas, sempre seguidas de debates e da sistematização de conceitos. O curso ocorrerá 

aos sábados, com encontros mensais com duração de 4h, no período de abril a dezembro 

de 2019. A carga horária total do curso será de 36 horas. 


