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PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

JATAÍ (UFJ) PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

À DOCÊNCIA (PIBID)  

 

RETIFICAÇÃO nº7 do EDITAL PIBID/UFJ Nº 01/2020: 

Referente à alteração das datas do cronograma de seleção dos bolsistas  

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação ao Processo Seletivo de Estudantes da 

Universidade Federal de Jataí para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid), conforme abaixo. 

 

1. Alteração das datas do cronograma constantes no item 1.4 do referido Edital, ficando 

estabelecido: 
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ATIVIDADES/ETAPAS  DATAS  

Lançamento do Edital na página:  
https://cograd.jatai.ufg.br/p/33241-pibid-
programa-institucional-de-bolsa-de-iniciacao-
a-docencia 

CONCLUÍDO 

Período de inscrições dos candidatos às bolsas 
do Pibid/UFJ  

Publicação das inscrições homologadas 
(Resultado Preliminar)  

Recursos relativos à homologação das 
inscrições 

Análise dos recursos referente às inscrições 

Publicação final das inscrições homologadas e 
horários do exame oral 

Realização do exame oral (online) em cada 
uma das coordenações 

Divulgação do resultado preliminar no 
endereço eletrônico: 
https://cograd.jatai.ufg.br/p/33241-pibid-
programa-institucional-de-bolsa-de-iniciacao-
a-docencia 

Recursos relativos ao resultado da seleção 

Análise dos recursos referente à seleção 

Divulgação do resultado final no endereço 
eletrônico: https://cograd.jatai.ufg.br/p/33241-
pibid-programa-institucional-de-bolsa-de-
iniciacao-a-docencia 

Envio por e-mail da documentação* dos 
estudantes aprovados aos docentes 
orientadores 

11 de setembro de 2020 

Envio da documentação dos estudantes 
aprovados, pelos docentes orientadores, à 
secretaria do Pibid/UFJ. 

18 de setembro 2020 
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(*) Documentação que deverá ser enviada no mesmo e-mail em que ocorreu a inscrição. 
 
I - Histórico Acadêmico atualizado, fornecido pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica  
    (Sigaa) (contendo percentual de integralização do curso). 
II - Cópia do CPF e cópia do RG. 
III - Currículo cadastrado na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível no endereço 
eletrônico https://eb.capes.gov.br, que será utilizado para fins de comprovação dos requisitos 
para concessão das bolsas;  
IV – Número da agência e conta corrente.  

i A conta bancária para vínculo com o Pibid não pode ser conta fácil, nem conta 
poupança, nem conta digital, nem conta conjunta; 

ii A conta bancária, obrigatoriamente, deve ter como titular o estudante inscrito 
na seleção. 

 
 

 
 
Ratificam-se os demais termos do presente Edital. 

 

Jataí, 20 de agosto de 2020. 

 
 

Profa. Msc. Kamila Rodrigues Coelho 
Pró-Reitora de Graduação/UFJ 


