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EDITAL INTERNO DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  
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FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – DISCENTES 
 
 

O Docente Orientador do Subprojeto Residência Pedagógica da área de Química do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Campus Vila Velha, faz saber que 
estarão abertas, no período de 6 a 8 de abril de 2020, as inscrições para a formação de cadastro 
de reserva no Programa de Residência Pedagógica do Curso de Licenciatura em Química. 
 
1. DO OBJETIVO 
O objetivo desta chamada pública é a seleção, no âmbito do Curso de Licenciatura em Química 
do Campus Vila Velha, de discentes regularmente matriculados a partir do 5º (quinto) período, 
para cadastro de reserva da atuação no subprojeto RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA em Química Ifes - 
Vila Velha. 
 
2. DO PROGRAMA 
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) é uma das ações que integram a Política Nacional 
de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática 
nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, 
a partir da segunda metade de seu curso. 
2.1 Objetivos do PRP 

I. Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica, 
conduzindo o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 
profissional docente; 

II. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos Cursos de 
Licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

III. Fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as 
escolas públicas de Educação Básica para a formação inicial de professores da 
Educação Básica; e, 

IV. Fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. 
 
3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  das 0 h do dia 6 de abril de 2021 às 23h59 do dia 8 de abril de 
2021. 
 
4. LOCAL DA INSCRIÇÃO: a inscrição deverá ser realizada através do preenchimento do 
formulário que se encontra no link: http://bit.ly/reserva_prp2021. 
 
5. INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser realizadas conforme os seguintes procedimentos: 
Antes de preencher o formulário tenha em mãos os seguintes documentos digitalizados que 
precisarão ser anexados ao formulário: 



I. Histórico Escolar do curso de Licenciatura em Química (retirado do Sistema 
Acadêmico) em formato PDF; 

II. Documento que o aluno comprove ter estudado em escola pública no ensino médio 
e/ou ensino fundamental, quando for o caso. Prefira os formatos PDF ou JPEG 
(imagem). Você pode usar a câmera do seu celular. 

III. Carta de intenção (Anexo I) em formato PDF; 
IV. CPF e RG ou RNE (se estrangeiro) digitalizados. Prefira os formatos PDF ou JPEG 

(imagem). Você pode usar a câmera do seu celular; 
V. Comprovante de conta bancária: cabeçalho de extrato, cartão bancário, print da 

tela do aplicativo de celular etc., quando for o caso; 
VI. Link para o Currículo na Plataforma Capes de Educação Básica 

(https://eb.capes.gov.br). Depois de preencher todo o seu currículo, copie o link do 
seu currículo. 
 

6. PRÉ REQUISITOS 
O discente deve cumprir as exigências que constam do Edital CAPES/DEB Nº 01/2020 – 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, a saber: 

I. Estar regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Química do Ifes, 
Campus Vila Velha; 

II. Ter cursado o mínimo de 50% da carga horária do curso ou estar cursando a partir 
do 5º período; 

III. Não ter previsão de colação de grau anterior a março de 2022; 
IV. Declarar ter condições de dedicar pelo menos 25 horas mensais para 

desenvolvimento das atividades do PRP; 
V. O discente que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio 

remunerado, poderá ser bolsista do PRP, desde que não possua relação de trabalho 
com o Ifes ou com a escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto; 

VI. Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Capes de Educação Básica 
(https://eb.capes.gov.br); 

VII. O discente não poderá receber bolsa por período superior a 18 meses, 
considerando a participação na mesma modalidade, em qualquer subprojeto ou 
edição do PRP. 
 

7. VAGAS 
Todas as vagas oferecidas são para cadastro de reserva. Caso, posteriormente, os selecionados 
sejam contemplados com bolsas da CAPES essas terão valor de R$ 400,00 e duração de 12 
meses. 
 
8. PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo constará de uma única etapa envolvendo análise documental. 
Serão atribuídas notas de 0 a 100 aos itens avaliados, observando-se a seguinte escala de 
pontuação: 

a) Carga Horária Total Cursada (até 50 pontos): 
• 1145 a 1915 horas: 50 pontos 
• 1916 a 2295 horas: 30 pontos  
• 2296 a 2715 horas: 20 pontos  
• ≥ 2716 horas: 10 pontos 

b) Ter estudado em Escola Pública (até 22 pontos):  
• Ensino Médio: 1 ponto por ano completo (até 3 ponto) 



• Segunda etapa do Ensino Fundamental completa: 1 ponto por ano completo 
(até 4 pontos) 

• Séries Iniciais do Ensino Fundamental completa: 1 ponto por ano completo 
(até 4 pontos) 

c) Ter participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
(até 28 pontos): 

• 7 (sete) pontos por semestre de participação. 
 

9. RESULTADO DA SELEÇÃO 
9.1 O resultado preliminar da seleção será publicado no dia 9 de abril de 2021, na página do 
Ifes – Campus Vila Velha, no seguinte endereço eletrônico: https://vilavelha.ifes.edu.br/editais. 
9.2 Os recursos poderão ser apresentados até o dia 10 de abril de 2021, e devem ser 
enviados para o e-mail: roberto.santos@ifes.edu.br. O resultado da seleção será divulgado em 
12 de abril de 2021. 
 
10. PARTICIPAÇÃO NO PRP E CONTRATAÇÃO DE BOLSAS 
O resultado da presente chamada não gera a expectativa de participação no PRP ou 
recebimento de bolsa por parte dos classificados, limitando-se exclusivamente à eventual 
substituição de participantes voluntários ou bolsistas que vierem a encerrar sua participação no 
PRP.  
Em ocorrendo a substituição, a participação como voluntário ou a contratação de bolsa, 
conforme o caso, seguirá o cronograma estabelecido no Edital CAPES/DEB Nº 01/2020 e estará 
condicionada à realização, por parte dos candidatos selecionados, das seguintes ações: 
a) Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Capes de Educação Básica 
(https://eb.capes.gov.br); 
b) Declarar ter condições de dedicar 25 horas mensais para o desenvolvimento das 
atividades da residência pedagógica; 
c) Para os classificados com bolsa, informar dados de conta corrente (não são aceitas 
contas poupança, salário, conjunta e de terceiros); 
d) Firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da Capes. 

 
 
 

Vila Velha (ES), 06 de abril de 2021. 
 
 
 
 

ROBERTO PEREIRA SANTOS 
Docente Orientador - Subprojeto de Química 

Programa de Residência Pedagógica / Ifes –  Campus Vila Velha 
 
 
 

FERNANDA ZANETTI BECALLI 
Diretora de Ensino 

Ifes – Campus Vila Velha 



ANEXO I 

CARTA DE INTENÇÃO 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 

À 
Coordenação do Subprojeto de Química do Programa de Residência Pedagógica do  
Ifes – Vila Velha 
Prof. Roberto Pereira Santos 

 

Eu, <inserir o nome completo>, <nacionalidade>, <estado civil>, <ocupação profissional>, 

inscrito(a) no CPF nº <inserir número> e no RG nº <inserir número>, residente e domiciliado(a) à 

<endereço completo com o CEP>, declaro minha intenção de participar do Subprojeto de 

Química do Programa de Residência Pedagógica do Ifes, Campus Vila Velha. Declaro que possuo 

experiência em escola, <caso possua experiência na docência inserir aqui>, na área e meu perfil 

acadêmico se encaixa no programa por <descrever os seus motivos>. 

Minha experiência é voltada para <descrever o seu interesse pelo Residência Pedagógica> são 

de meu interesse. Estou cursando a Licenciatura em Química no Campus Vila Velha, estou no 

<inserir o período>período e possuo habilidades e competências que podem agregar ao 

andamento do Subprojeto do Programa de Residência Pedagógica nas escolas de educação 

básica. 

Com meus melhores cumprimentos. 

 

Atenciosamente, 

_____________________________ 
(nome) 

(contatos) 



ANEXO II 

QUADRO SEMANAL DE DISPONIBILIDADE PARA ATUAR NO PROGRAMA 

OBS: Especificar os dias e horários disponíveis para atuar no RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

 Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã      

Tarde      

 


