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RETIFICA-SE:

I. ONDE SE LÊ:

 9. DAS INSCRIÇÕES

3.1 No período de 15/06 a 19/06 (neste último dia, até às 20h) estarão abertas as
inscrições de candidatos à seleção para preenchimento das vagas discriminadas no
item 1 deste edital referente ao PIBID do IFSULDEMINAS. 

LEIA-SE:

 3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 No período de 15/06 a  29/06 (neste último dia, até às 20h) estarão abertas as

inscrições de candidatos à seleção para preenchimento das vagas discriminadas no

item 1 deste edital referente ao PIBID do IFSULDEMINAS. 

II. ONDE SE LÊ:

 Item 5.2 Letra C “Relevância do ensino de Ciências da Natureza para a formação 
dos alunos da educação básica”; 

LEIA-SE:

 Item 5.2 Letra C “Relevância do ensino da área do curso de Licenciatura ao 
qual está ligado o projeto para a formação dos alunos da educação básica”; 

III. ONDE SE LÊ:



 Item 6.5 “- Comprovante dos dados bancários – cópia de extrato de conta corrente ou 

do cartão bancário. O aluno selecionado deve estar ciente sobre os requisitos da conta 

para recebimento da bolsa:

           Ser conta corrente (de operação 001); 

 Estar ativa (sempre verificar junto ao banco); 

 Ter como titular o beneficiário da bolsa; 

 Não ser conta salário; 

 Não ser “Conta Fácil”, de operação 023 da Caixa Econômica; 

 Não ser poupança; 

 Não ser conta de operação 035 (Conta jurídica do Banrisul).”

LEIA-SE:

 Item 6.5 “- Comprovante dos dados bancários – cópia de extrato de conta corrente ou 

do cartão bancário. O aluno selecionado deve estar ciente sobre os requisitos da conta 

para recebimento da bolsa:

           Ser conta corrente (de operação 001); 

 Estar ativa (sempre verificar junto ao banco); 

 Ter como titular o beneficiário da bolsa; 

 Não ser conta salário; 

 Preferencialmente conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica.

 Não ser “Conta Fácil”, de operação 023 da Caixa Econômica; 

 Não ser poupança; 

 Não ser conta de operação 035 (Conta jurídica do Banrisul).”

IV. ONDE SE LÊ:

4.4 Candidatos classificados no cadastro de reserva do PIBID poderão ser aproveitados para

seleção em programa institucional de iniciação à docência, em caso de 



CRONOGRAMA DO EDITAL

Inscrições  e  envio  da  carta  de  intenção  por

formulário
15 a 19/06/2020

Publicação do Resultado Preliminar 01/07/2020

Prazo para Recursos via e-mail 02/07/2020

Publicação do Resultado Final 03/07/2020

Previsão para início das atividades Agosto/2020

LEIA-SE: 

4.4 Candidatos classificados no cadastro de reserva do PIBID poderão ser chamados para

atuar no programa via recurso institucional (PROBID)."

CRONOGRAMA DO EDITAL

Inscrições  e  envio  da  carta  de  intenção  por

formulário
15 a 29/06/2020 

Publicação do Resultado Preliminar 06/07/2020

Prazo para Recursos via e-mail 23:59 do dia 07/07/2020

Publicação do Resultado Final 08/07/2020

Previsão para início das atividades Agosto/2020


