
ANEXO I
EDITAL Nº 14/2020, de 20 de janeiro de 2020

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA COORDENADOR INSTITUCIONAL DO
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA IF BAIANO

INSCRIÇÃO

Eu,  __________________________________________________________________________,

professor (a) lotado (a) no campus _________________________, solicito a minha inscrição para a

seleção do (a) Coordenador (a) Institucional do Programa de Residência Pedagógica do IF Baiano. 

Assinatura do (a) candidato (a): ______________________________________________

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________________, CPF __________________,

docente do IF Baiano declaro, para os devidos fins, que:

a) não  ocupo  o  cargo  de  reitor,  vice-reitor,  presidente,  vice-presidente,  pró-reitor  ou  cargo

equivalente;

b) não estou em débito de qualquer natureza com a CAPES ou com outras instituições públicas de

fomento;

c) não estou em licença ou afastamento, total ou parcial, das minhas atividades no IF Baiano;

d) não fui punido (a) administrativamente ou não fui demitido (a) do serviço público nas esferas

Municipal, Estadual ou Federal;

e) possuo experiência  mínima de 3 (três)  anos como docente  do ensino superior  em curso de

licenciatura;

f) não  acumulo  qualquer  outro  tipo  de  modalidade  ou  bolsa  concedida  pela  CAPES  ou  por

qualquer  agência  de  fomento  pública,  nacional  ou  internacional,  ou  de  instituição  pública  ou

privada, salvo de norma superveniente dispuser em contrário.

Assinatura do (a) candidato (a): _____________________________________________  

Local e data: ____________________________________________________________  



ANEXO II
EDITAL Nº 14/2020, de 20 de janeiro de 2020

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA COORDENADOR INSTITUCIONAL DO
PROGRAMA DE INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

INSCRIÇÃO

Eu,  __________________________________________________________________________,

professor (a) lotado (a) no campus _________________________, solicito a minha inscrição para a

seleção do (a)  Coordenador  (a)  Institucional do Programa Institucional  de Bolsa de Iniciação à

Docência (PIBID) do IF Baiano. 

Assinatura do (a) candidato (a): _______________________________________________

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________________, CPF __________________,

docente do IF Baiano declaro, para os devidos fins, que:

a) não  ocupo  o  cargo  de  reitor,  vice-reitor,  presidente,  vice-presidente,  pró-reitor  ou  cargo

equivalente;

b) não estou em débito de qualquer natureza com a CAPES ou com outras instituições públicas de

fomento;

c) não estou em licença ou afastamento, total ou parcial, das minhas atividades no IF Baiano;

d) não fui punido (a) administrativamente ou não fui demitido (a) do serviço público nas esferas

Municipal, Estadual ou Federal;

e) possuo experiência  mínima de 3 (três)  anos como docente  do ensino superior  em curso de

licenciatura;

f) não  acumulo  qualquer  outro  tipo  de  modalidade  ou  bolsa  concedida  pela  CAPES  ou  por

qualquer  agência  de  fomento  pública,  nacional  ou  internacional,  ou  de  instituição  pública  ou

privada, salvo de norma superveniente dispuser em contrário.

Assinatura do (a) candidato (a): _____________________________________________  

Local e data: ____________________________________________________________  


