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Estão abertas, até o dia 05 de dezembro, as inscrições para
seleção de bolsistas e formação de cadastro de reserva para atuar
nos projetos do Programa Imersão Docente do Centro Pedagógico
da UFMG (PID/CP/UFMG) em 2023.
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Projeto Acompanhamento de Turma (25 horas semanais, 18 bolsas de 500 reais
mensais); 
Projeto  Educação Especial (25 horas semanais, 12* bolsas de 500 reais mensais);
Projeto Ensino e Pesquisa (12 horas semanais, 10 bolsas de 400 reais mensais);
Projeto Formação entre Pares (não há oferta de bolsa).

O Programa Imersão Docente (PID) engloba projetos destinados à formação
profissional de estudantes das licenciaturas e de outros cursos de graduação da
UFMG, cujo trabalho poderá ser exercido em ambientes educativo. 
O PID abarca os seguintes projetos:

*possibilidade de ampliação para 24 bolsas em 2023.

O/as bolsista se dedicarão às atividades do PID  junto a estudantes do Ensino
Fundamental (1° ao 9° anos, entre segunda-feira e sexta-feira, no horário entre 07h30
e 14h30) a partir de 01/02/2023. É indispensável a disponibilidade para participar dos
encontros de formação, que ocorrem às segundas-feiras, das 15h às 16h30.

inscrição
Faça a sua

As  inscr i ções  são  rea l i zadas  por  me io  do  env io  de  RG ,
CPF ,  comprovante  de  matr í cu la  UFMG,  h i s tór i co  emi t ido
v ia  S iga ,  cur r i cu lum v i tae  para  p idcpufmg@gmai l . com  e
respos ta  ao  formu lár io  fo rmu lár io  d i spon íve l  em
ht tps : //b i t . l y/se lecaoP ID

Os editais têm validade de seis meses e os/as candidatos/as aprovados/as serão
convocados/as à medida que surgirem vagas. 

Os editais, com informações completas sobre a inscrição, estão disponíveis em
www.cp.ufmg.br/editais/programas-e-projetos

Caso tenha dúvidas, entre em contato com a equipe do Setor de Formação Docente
e Profissional do CP/UFMG. Envie e-mail para setorformacaocp@gmail.com 

https://bit.ly/selecaoPID
http://www.cp.ufmg.br/editais/programas-e-projetos

