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EDITAL 

 

Retificação ao Edital 04/2022, retificado pelo Edital 

10/2022, Seleção de professores da rede pública da 

educação básica para o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UFABC 

2022-2024. 

 

A Coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da UFABC, nomeada 

pela Portaria da Reitoria nº 2771 de 05 de setembro de 2022, e considerando as competências a ela 

delegadas pela Portaria UFABC nº 304 de 08 de junho de 2018, publicadas respectivamente nos 

Boletim de Serviço da UFABC nº 1176 de 09 de setembro de 2022 e nº 753 de 12 de junho de 

2018, no uso de suas atribuições legais, torna público a presente Retificação ao Edital 04/2022, 

retificado pelo Edital 10/2022, referente ao processo seletivo para o preenchimento de vagas e a 

formação de cadastro reserva de professores bolsistas da rede pública de ensino da educação básica 

para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/UFABC 2022-2024. 

 

 

1. Onde se lê: 

 

7.3. As atividades propostas pela Coordenação Institucional do PIBID e pelas Coordenações de 

Subprojetos na UFABC ocorrerão semanalmente, às sextas-feiras à tarde, os dias e horários das 

demais atividades serão acordadas com o grupo de estudantes sob responsabilidade do supervisor 

com a anuência do coordenador de área. 

 

 

2. Leia-se: 

 

7.3. Os dias e horários das atividades serão acordados entre o grupo de estudantes, professor 

supervisor e coordenador de área. É desejável a disponibilidade para a participação nas atividades 

formativas que ocorrerão preferencialmente às sextas-feiras à tarde. 
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3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC. 

 

Santo André, 06 de outubro de 2022 

 

 

 

 

Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda 

Coordenadora Institucional do PIBID/UFABC 
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