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3. NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  29 de junho a 19 de julho de 2020, até às 23h59. 
 
4. LOCAL DA INSCRIÇÃO: 
A inscrição deverá ser realizada através do preenchimento do formulário que se encontra no 
link: bit.ly/pibidvvl . 
 
5. INSCRIÇÕES: A inscrição poderá ser feita conforme procedimentos a seguir: 
Preencher por completo o formulário inscrição (Link acima) informando TODOS os dados, de 
acordo com as instruções, onde também deverão constar: 
- Histórico Escolar do Curso de Licenciatura em Química (retirado do Sistema Acadêmico) em 

formato PDF (Exceto alunos do 1º período); 
- Documento (Histórico Escolar ou declaração) que o aluno comprova 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. 

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

Você pode usar a câmera do seu celular. 
- Comprovante de conta bancária: cabeçalho de extrato, cartão bancário, print da tela do 

aplicativo de celular etc., quando for o caso; 
- Link do 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 aluno deve estar devidamente matriculado no Curso de Licenciatura em Química do Campus 
Vila Velha do Ifes e ter concluído, no máximo, 60% da carga horária regimental do Curso de 
Licenciatura ao ingressar no programa. 
 
7. VAGAS: 
Todas as vagas oferecidas são para cadastro de reserva. Caso, posteriormente, os selecionados 
sejam contemplados com bolsas da Capes essas terão o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
e duração de 18 (dezoito) meses. 
 
9. RESULTADO DA SELEÇÃO 
9.1 O resultado preliminar da seleção será divulgado na página do Ifes - Campus Vila Velha no 
seguinte endereço eletrônico: https://vilavelha.ifes.edu.br/ até às 17 horas do dia 21 de julho 
de 2020.  
 



9.2 Recursos poderão ser apresentados até às 17 horas do dia 22 de julho de 2020, e devem ser 
enviados para o e-mail: claudinei@ifes.edu.br. O resultado final da seleção será divulgado em 
24 de julho de 2020. 
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