
DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS DE CHAMADA PÚBLICA PARA PRECEPTORES 

PROJETO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO IFSULDEMINAS 

Encontram-se abertos os editais para selecionar docentes de escolas de educação básica da rede 

pública para atuar como preceptor(es) bolsistas no projeto de Residência Pedagógica do 

IFSULDEMINAS. As bolsas são de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) durante o 

período de 18 meses ou enquanto permanecer no programa. O início das atividades do projeto 

está previsto para agosto/20. Serão selecionados 24 docentes, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

São requisitos 

para participar: I - Ser aprovado no processo seletivo; II - Possuir licenciatura na área do 

subprojeto, exceto para subprojetos de informática em que será admitido possuir licenciatura 

em área diversa; III - Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação 

básica; IV - Ser professor na escola-campo e estar atuando em sala de aula em componente 

curricular correspondente à habilitação concedida pelo curso que compõe o subprojeto; V - 

Declarar que possui disponibilidade de tempo necessário para realizar as atividades previstas 

para sua atuação no projeto; e VI - Firmar termo de compromisso com a Capes. 

As inscrições serão realizadas somente via Internet, no período entre o dia 15 a 19 de julho de 

2020, no endereço eletrônico indicado em cada edital, com o preenchimento de formulário e 

uma Carta de Intenção, com as especificações constantes dos Editais. Os selecionados comporão 

uma lista classificatória. Abaixo seguem os links dos editais: 

Licenciatura Campus 
Edital 

nº. 
link do Edital 

Matemática 

Inconfidentes 33/2020 https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.ph
p/editais/editais-do-campus/1072-edital-n-33-
2020-preceptor-es-no-projeto-de-residencia-

pedagogica-area-matematica 
 

Pouso Alegre 27/2020 http://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/noticias/
selecao-de-docentes 

 

Passos 19/2020 https://portal.pas.ifsuldeminas.edu.br/noticias
-nao-publicadas/1972-selecao-de-preceptores 

 

 

Licenciatura Campus 
Preceptores 

bolsistas 

Matemática 

Inconfidentes 2 

Pouso Alegre 1 

Passos 2 

Ciências Biológicas 

Muzambinho 3 

Inconfidentes 3 

Machado 2 

Poços de Caldas 2 

Química Pouso Alegre 2 

Computação Machado 2 

Educação Física Muzambinho 3 

Geografia Poços de Caldas 2 
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Licenciatura Campus 
Edital 

nº. 
link do Edital 

Ciências 
Biológicas 

Muzambinho 56/2020 https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/edital/1
93-editais-do-campus/3037-selecao-de-

docentes-de-escolas-publicas-de-educacao-
basica-subprojeto-ciencias-biologicas 

 

Inconfidentes 32/2020 https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.ph
p/editais/editais-do-campus/1071-edital-n-32-

2020 
 

Machado 34/2020 https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticia
s/2630-selecao-de-docentes-residencia-

pedagogica-biologia 
 

Poços de Caldas 26/2020 https://portal.pcs.ifsuldeminas.edu.br/noticias

/2909 

Química Pouso Alegre 26/2020 https://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/editais/
editais-do-campus/editais-2020/edital-26-2020-
selecao-de-docentes-de-escolas-publicas-para-

atuar-como-preceptor-no-programa-de-
residencia-pedagogica-e-iniciacao-a-docencia 

 

Computação Machado 35/2020 https://portal.mch.ifsuldeminas.edu.br/editais-
destaque/233-editais-pibid/2642-ediatal-35-

2020-selecao-de-docentes-residencia-
pedagogica-computacao 

 

Educação 
Física 

Muzambinho 55/2020  https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/edital/1
93-editais-do-campus/3036-inscricoes-para-
professores-de-educacao-fisica-atuarem-no-

projeto-residencia-pedagogica 
 

Geografia Poços de Caldas 23/2020 https://portal.pcs.ifsuldeminas.edu.br/noticias
/2909 

 

 

Sueli Machado Pereira de Oliveira 

Siape 2180439 - Coordenadora Institucional 
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