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O Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), torna 

pública a abertura de inscrições para seleção de ALUNOS E ALUNAS do curso de 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA na modalidade RESIDENTE do Projeto RP/PUC-

Rio/2020, sendo 16 vagas para residentes bolsistas (RES) e 04 para voluntários (VO).  

O Programa de RP (Residência Pedagógica) é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na 

escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

O Programa de Residência Pedagógica tem duração de 18 meses, com início previsto a 

partir de 03 de agosto de 2020, segundo o cronograma da CAPES. O valor da bolsa de 

Residente é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. As atividades serão desenvolvidas 

em unidades escolares da rede pública, em parceria com as Secretarias Municipal e 

Estadual de Educação.  

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

 

I - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do      

     subprojeto; 

II - Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES; 

III - Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º 

período; 

IV - Declarar ter condições de dedicar pelo menos 23 horas mensais para    

       desenvolvimento das atividades da residência pedagógica; e 

V - Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no 

      Sistema de controle de bolsas e auxílios (SCBA). 
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PROCESSO DE SELEÇÃO:  

 

1ª. etapa: 

 

• Inscrições de candidatos: de 08/06/2020 a 30/06/2020 

 

As inscrições deverão ser feitas online pelo email: ia.sviana@gmail.com; 

 

Documentos exigidos: 

• Preenchimento de ficha de inscrição (em anexo);  

• Apresentação de Histórico Escolar atualizado (CR igual ou superior a 7 (sete). 

 

2ª etapa: 

 

• Entrevista - As entrevistas serão realizadas online, nos dias 06 e 07 de julho de 

2020, via plataforma zoom; 

 

3ª etapa: 

 

• Divulgação dos resultados: até 10/07/2020. 

 

OBSERVAÇÃO: Os aprovados devem inserir seu Curriculum Vitae na Plataforma 

Capes de Educação Básica, condição necessária para ser incluído no Sistema de Controle 

e Bolsas de Auxílio – SCBA/CAPES. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 

Importante: O candidato que possuir vínculo empregatício poderá ser bolsista RP, desde 

que NÃO possua relação de trabalho com a PUC-Rio ou com a escola da rede municipal 

do Rio de Janeiro onde desenvolverá as atividades e tiver disponibilidade horária.  

O candidato que estiver realizando estágio remunerado (como Pibic, Pet, etc.), poderá se 

inscrever para atuar como voluntário, já que não é permitida a acumulação de bolsas. 
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1) CRONOGRAMA  

ATIVIDADE  PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública  08/06/2020 

Inscrição dos Candidatos 08/06/2020  a  30/06/2020 

Realização de entrevista online  

 

 

 

01/07/2020  a  08/07/2020 

Divulgação do Resultado Final  Até 10/07/2020  
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