
 
 

 EDITAL Nº 09/2022 

DATA: 16/09/2022 

SÚMULA: Abertura de inscrições e critérios relacionados ao processo de 

seleção dos candidatos bolsistas participação do PIBID – Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência FAG/Capes FAG Toledo.  

 

A COOPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão da FAG Toledo, no uso de 

suas atribuições regimentais, torna público o edital 09/2022 que se refere 

Abertura de inscrições e critérios relacionados ao processo de seleção dos 

candidatos bolsistas e não bolsistas para participação do PIBID – Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência FAG/Capes - FAG Toledo, 

obedecendo os requisitos da Portaria Capes nº 83, de 27 de abril de 2022.  

RESOLVE: 

Art. 1º - O presente edital torna público e estabelece as normas e condições para 

a participação no processo de seleção dos candidatos à Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID / CAPES da FAG Toledo, direcionado aos cursos de 

LETRAS/ INGLÊS e PEDAGOGIA.  

Art. 2º - Serão distribuídas 24 (vinte e quatro) bolsas no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais pagas pela CAPES diretamente no banco/conta 

corrente indicados pelo participante/bolsista, alunos selecionados das 

licenciaturas Português/Inglês e Pedagogia da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, 

Toledo/PR, durante 18 meses.  

Art. 3º - As bolsas serão distribuídas conforme as inscrições recebidas. 

Art. 4º - Das inscrições: 

I. As inscrições serão realizadas de 26 a 30 de setembro de 2022; 

II. Poderão se inscrever alunos que estão na 1ª metade (que ainda não 

tenham integralizado 50% da carga horária total do curso); 

III. Estar regularmente matriculado na FAG Toledo; 

IV. Ter currículo atualizado na Plataforma da Educação Básica, antiga 

Plataforma Freire (após o resultado final do processo de seleção); 

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

V. Apresentar a documentação exigida no Artigo 5°. 

VI. A documentação apresentada pelos alunos/candidatos será 

avaliada/conferida pelos professores integrantes da Comissão 

Institucional dos Programas PIBID; 

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


 
 

VII. A inscrição deve ser feita diretamente na Coordenação de Pesquisa e 

Extensão da FAG Toledo, com todos os documentos e formulários 

exigidos neste edital, em seus anexos; 

VIII. Os candidatos que não apresentarem a documentação em data hábil, 

serão desclassificados. 

 

Art. 5º - Dos Formulários e documentações necessárias para inscrição: Entregar 

no ato da inscrição, a documentação abaixo especificada: 

I. Ficha de inscrição (anexo 1); 

II. Histórico da graduação emitido por meio do Portal Sagres/FAG (gratuito);  

III. Comprovante de matrícula emitido por meio do Portal Sagres/FAG 

(gratuito); 

IV.  Em hipótese alguma serão aceitos documentos complementares após o 

período de inscrição. 

 

Art. 6º - Os critérios adotados para a seleção dos bolsistas do PIBID serão: 

I – Análise do desempenho acadêmico do candidato;  

II – Entrevista;  

 

Art. 7º - Dos Resultados: 

O Edital convocando os homologados para as entrevistas será no dia 03 de 

outubro de 2022, com previsão de entrevistas para os dias 06/10 e 07/10 que 

deverá ser confirmado em Edital próprio. 

 

 

Toledo, 16 de setembro de 2022.  

 

_________________________________ 
Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

Vanessa Frigotto 

 

________________________________ 
Coordenadora do Curso de Letras/Inglês 

Janice Aparecida de Souza Salvador 

 

________________________________ 

Coordenador do Curso de Pedagogia  

Gabriel De Abreu Gonçalves de Paiva 

 

 
 



 
 

ANEXO 1  
FORMULÁRIO 

FICHA DE DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO BOLSISTA 

 

 

 

 
Nome Completo  

Data de Nascimento  

RG – Registro Geral  

CPF – Cadastro de pessoas físicas  

Endereço Residencial  

Telefone Celular  

E-mail  

Curso Matriculado na Instituição  

RA – Registro acadêmico  

Período do Curso  

Ano e Semestre de Conclusão  

Link do Currículo Plataforma da Educação 

Básica (caso já tenha) 

 

ASSINATURA 

Local e data: 

 
 
 

 
 
 
 

Assinatura do candidato  
 

Assinatura Coordenação de Pesquisa e Extensão 
Vanessa Frigotto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBO DE PROTOCOLO EDITAL Nº 09/2022 FAG Toledo 

Local e data: 

 

Assinatura Coordenação de Pesquisa e Extensão 
Vanessa Frigotto 

 


