
 

                                                              
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – UNIPAMPA 
EDITAL 244/2018 

 
SUBPROJETO Multidisciplinar Ciências, Biologia, Química, Física, Matemática 
CURSO(S): Ciências da Natureza – Licenciatura/ Dom Pedrito 
NÚCLEO: Construindo saberes na formação para docência em Ciências da Natureza 
 

ENTREVISTAS PROFESSORES PRECEPTORES 
 
 

Data Local Horário Candidato/a 

02/07 Prédio de 
Práticas 

Pedagógicas – 
Campus Dom 

Pedrito 

14h 
162254 - ALEXANDRINA PERES SIMOES 

 

02/07 Prédio de 
Práticas 

Pedagógicas – 
Campus Dom 

Pedrito 

14h30min 
162312 - DEBORA MÜLLER CORRÊA 

 

02/07 Prédio de 
Práticas 

Pedagógicas – 
Campus Dom 

Pedrito 

15h 
161746 - MARIA ALICE MOREIRA ACOSTA 

 

02/07 Prédio de 
Práticas 

Pedagógicas – 
Campus Dom 

Pedrito 

15h30min 
162294 - MÁRCIA GARCEZ DE ÁVILA 

 

02/07 Prédio de 
Práticas 

Pedagógicas – 
Campus Dom 

Pedrito 

16h 
162405 - VERA LUCIA GONÇALVES DE 

BARROS MACHADO 

 

02/07 Prédio de 
Práticas 

Pedagógicas – 
Campus Dom 

Pedrito 

16h30min 
162310 - VINICIUS ROSA NETO 

 



Conforme Edital 244/2018, destaca-se: 

 

8.10 No dia, local, e horário das entrevistas, os candidato deverão comparecer para 

realizar a entrevista e entregar a documentação indicada no item 8.11, em envelope 

identificado com os seguintes dados: universidade, campi, escola-campo na qual o 

candidato leciona, subprojeto para o qual se inscreveu, nome completo e número de 

CPF. 8.11 Os seguintes documentos devem ser entregues pelos candidatos no dia, 

horário e local agendados para a realização das entrevistas:  a) Cópia da cédula de 

identidade frente e verso; b) Cópia do CPF;  c) Comprovante da situação cadastral do 

CPF, que poderá ser obtido pelo sítio: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp; d) 

Cópia do diploma de graduação que comprove que o candidato é licenciado na 

área/disciplina do residente que acompanhará; e) Atestado e/ou declaração de que 

leciona em escola-campo participante do Projeto Institucional de Residência 

Pedagógica na UNIPAMPA. f) Cópia legível do cartão de conta bancária, observando 

os seguintes critérios: ser conta-corrente (de operação 001); estar ativa (sempre 

verificar junto ao banco); ter como titular o beneficiário da bolsa; não ser conta salário; 

não ser “Conta Fácil”, de operação 023 da Caixa Econômica; não ser conta poupança; 

não ser conta de operação 053 (Conta jurídica do Banrisul). g) Currículo Lattes 

documentado; h) Currículo da Plataforma Freire; i) Carta de intenções assinada (anexo 

IV); j) Declaração de compromissos assinada (anexo II).  8.12 O candidato que não 

comparecer na entrevista e/ou não entregar a documentação exigida – no dia, horário 

e local definidos pelo docente(s) orientador(es) e informados com o resultado final – 

será substituído por outro candidato classificado, respeitando a ordem de 

classificação. 


