
 

 

RETIFICAÇÃO 
 

EDITAL RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - FESL Nº 01/2018 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

A Direção Acadêmica da Faculdade de Educação São Luís e a Coordenação do 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - CAPES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUIS 

tornam público a abertura de seleção para bolsistas (RESIDENTES) destinada aos alunos 

dos cursos de Licenciatura da Faculdade de Educação São Luís com o objetivo de 

preencher novas vagas aprovadas pela CAPES/MEC, para o Programa Residência 

Pedagógica, bem como criar cadastro de reserva necessário ao processo de ampliação do 

Programa. 

 

01. PRAZO PARA INSCRIÇÕES 

 

As inscrições ocorrerão no período 09/07/2014 a 20/07/2018, através do email 

janainagoncalves@saoluis.br destinado a Coordenadora Institucional do Programa Residência 

Pedagógica da Faculdade de Educação São Luís. 

 

02. REQUISITOS DO CANDIDATO 

 

Para se inscrever como bolsista (residente) do Programa Residência Pedagógica o 

candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

I.Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;  

II. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

III.Ser estudante regulamente matriculado na FESL e inscrito no semestre atual; 

IV.Ser alunos do 4º. semestre dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Geografia, História, Matemática e Pedagogia, e alunos do 4º. e 6º. semestres do Curso 

de Letras; 

V.Possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar; 

VI.Estar apto a iniciar as atividades de iniciação à docência a partir de 14 de agosto de 

2018; 

 

No momento da assinatura do Termo de Compromisso, não receber outra bolsa de qualquer 

natureza, da instituição ou de órgãos de fomento federal, estadual ou municipal. Os alunos que 

receberem bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni), poderão concorrer ao 

programa desde que não sejam beneficiários de bolsa permanência. 
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VII. Ter disponibilidade de 08 horas semanais para participar do conjunto das atividades 
propostas, incluindo a participação em reuniões na Faculdade, cursos preparatórios, 
atividades online, preparação de material pedagógico e em escolas-campo (Escola Pública 
de Educação Básica) previamente selecionadas para participarem do Programa Residência 
Pedagógica; 
VIII. Ser aprovado em processo seletivo realizado pelo Programa Residência Pedagógica na 
IES. 

 

03. DEVERES DO BOLSISTA RESIDENTE DO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
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Caberá aos bolsistas (RESIDENTE): 
 

I- Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, a 08 horas semanais às atividades do 
Programa residência Pedagógica, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 
II- Participar das atividades definidas pelo projeto e orientador do Programa; 
III-Executar o Plano de Atividades elaborado e aprovado junto ao Coordenador 
Institucional e Orientador do Programa Residência Pedagógica de cada Núcleo; 
IV- Manter atitudes de solidariedade e respeito a toda a comunidade escolar e atuar de 
forma responsável em relação ao meio ambiente; 
V- Atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando 
tratar de comunicação formal do programa; 
VI- Assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as metas pactuadas pela 
FESL no projeto e a devolver à CAPES eventuais benefícios recebidos indevidamente; 
VII- Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, por meio de 
relatórios, preenchimento de planilhas e demais atividades solicitadas pelo orientador do 
Programa Residência Pedagógica, divulgar os resultados em enventos planejados pelo 
Coordenador Institucional e Orientador do Programa, e promovidos pela instituição; 
VIII- Conhecer e atender às Normas Internas do Programa. 
IX- Participar das atividades de acompanhamento e avaliação do Programa 
Residência Pedagógica  definidas pela Capes. 
X- Assinar termo de desligamento do projeto, quando couber. 
XI- Ter responsabilidade sobre suas ações e compromisso com as solicitações feitas pelo 
Coordenador Institucional, Orientador e Preceptores do Programa. 

 
04. VALOR E VIGÊNCIA DA BOLSA 

 
A bolsa mensal do Programa Residência Pedagógica será concedida pela CAPES, no 

valor de R$400,00 (quatrocentos reais). A bolsa tem duração de 17 meses, para aqueles que 
permanecerem matriculados nesta Instituição de Ensino superior. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

05. SUBPROJETOS E VAGAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Serão 24 bolsas para o Núcleo Multidisciplinar envolvendo os Cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Geografia, História, Matemática e Letras, sendo apenas 25% das bolsas para 

os alunos do último semestre. O número de bolsas será distribuído entre os cursos. Caso as 

vagas em um curso não sejam preenchidas, as mesmas serão realocadas para outros cursos.  

Serão 24 bolsas para o Núcleo Pedagogia, sendo 25% das bolsas para os alunos do 

último semestre. 

 

06. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

A documentação abaixo relacionada deverá ser salva em formato pdf e enviada 

como anexo, pelo candidato para o e-mail  da Coordenadora Institucional Profa. Dra. 

Janaina Fernanda de S. Gonçalves Neto (janainagoncalves@saoluis.br) . No assunto 

deve constar o nome do Núcleo pretendido (Multidisciplinar ou Pedagogia), nome 

do candidato, curso o qual está matriculado e semestre.  

 

Documentação:  

 

I- Ficha de Inscrição com dados cadastrais (Anexo I): nome, endereço, e-mail, 

telefone, CPF, RG, número de matrícula na FESL e indicação de um único Núcleo 

de seu interesse ; 

II- Carta de Motivação, com justificativa do interesse em atuar na docência da 

educação básica. (No texto da carta o candidato deverá explicar claramente seus 

motivos para atuar como docente na educação básica); 

III- Histórico escolar atualizado do curso de 

graduação (solicitar sem custos na Central de 

atendimento da Faculdade);  

IV- Comprovante de matrícula da FESL (solicitar sem 

custos na Central de atendimento). 

V- Curriculo Vitae; 

V- Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais. O 

documento pode ser obtido no site: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral; 

 

O candidato deverá aguardar confirmação de recebimento dos documentos e 

acompanhar a publicação da lista de inscritos para participarem do Programa 

Residência Pedagógica, a ser publicada no site da FESL no dia 23 de julho de 2018. 
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07. O PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 

O processo de seleção será realizado através da avaliação de desempenho acadêmico 

do candidato, mediante análise de seu Histórico Escolar, apresentação e análise da Carta de 

Interesse de participação no Programa e análise do Currículo Vitae. 

4 

08. O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 24 de j u lho de 2018, 

no site da FESL. 

 

 

09. ENTREGA DE DOCUMENTOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

Os candidatos aprovados terão o prazo de 25 de julho a 03 de agosto de 2018 

para entregar, na Central de Atendimento da Faculdade de Educação São Luís, os 

documentos abaixo relacionados: 

 

I- Termo de Compromisso assinado (Anexo II) 

II-Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no site da Receita 

Federal; 

III-Comprovante de dados bancários. 

 

Nessa oportunidade o aluno receberá orientações sobre o início das atividades 

que ocorrerá no dia 14 de agosto de 2018. A falta de entrega de documentos terá 

como consequência a suspensão do direito à vaga de bolsista. 

 

 

 

      Jaboticabal, 03 de julho de 2018. 

Profa. Dra. Janaina F. de s. Gonçalves Neto 

Coordenadora Institucional do Programa Residência Pedagógica - Capes 

Faculdade de Educação São Luís. 


