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EDITAL PROGRAD Nᵒ 17/2022 

RETIFICAÇÃO 

 

Onde de sê: 

 

7.2 São informações e documentações que constam no formulário: 

a. Justificativa de participação no Pibid/UFG  

b. Cópia do diploma de graduação em curso com grau de licenciatura que corresponda 

ao componente curricular ou ao curso do subprojeto (frente e verso). 

c. Documento  que comprove a experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na 

educação básica. 

d. Comprovante  de  atuação  do  candidato  em  escola  habilitada  para  o Programa. 

e. Cópia do CPF e              RG (frente e verso) 
f. Cópia do visto de permanência no país (para estrangeiros). 

g. Currículo na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível no endereço 

eletrônico https://eb.capes.gov.br/portal/, que será utilizado para fins de 

comprovação dos requisitos para concessão das bolsas. 

 

Leia-se: 

 

7.2 São informações e documentações que constam no formulário: 

 

a. Cópia do diploma de graduação em curso com grau de licenciatura que corresponda 

ao componente curricular ou ao curso do subprojeto (frente e verso). 

b. Documento  que comprove a experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na 

educação básica. 

c. Comprovante  de  atuação  do  candidato  em  escola  habilitada  para  o Programa. 

d. Cópia do CPF e              RG (frente e verso) 
e. Cópia do visto de permanência no país (para estrangeiros). 

f. Currículo na Plataforma Capes de Educação Básica, disponível no endereço 

eletrônico https://eb.capes.gov.br/portal/, que será utilizado para fins de 

comprovação dos requisitos para concessão das bolsas. 

 

Atenção: A justificativa de participação deverá ser realizado durante a “Avaliação e seleção 

dos candidatos” a realizar-se entre os dias 03 a 05 de novembro de 2022. 

%20https:/eb.capes.gov.br/portal/,
%20https:/eb.capes.gov.br/portal/,


 

 

Goiânia, 26 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Israel Elias Trindade 

Pró-Reitor de Graduação 


	PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES SUPERVISORES PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO Á DOCÊNCIA (Pibid) EDIÇÃO 2022

