MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
EDITAL INTERNO Nº 016/2019
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/ CONEXÕES DE SABERES/
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES/ UAST
A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições e considerando o
disposto na Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, torna pública a seleção e
condições de participação no processo seletivo para ingresso de estudantes de graduação
no
PROGRAMA
DE
EDUCAÇÃO
TUTORIAL/CONEXÕES
DE
SABERES/LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES/ UAST.
1 DAS VAGAS
1.1 Este processo pretende preencher 5 (cinco) vagas na condição de bolsista.
1.2 O ingresso desses bolsistas se dará da seguinte forma:
 os 3 (três) primeiros colocados assumirão as vagasno semestre letivo 2019.2
 os demais aprovados, conforme a ordem classificatória, assumirão as vagas
no semestre letivo 2020.1
2 DOS BENEFÍCIOS
2.1 O integrante do grupo fará jus a certificado de participação no PET, após o tempo
mínimo de doze meses de participação efetiva e comprovada no Programa, emitido pela
Pró- Reitoria de Ensino de Graduação.
2.2 O estudante bolsista receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
enquanto permanecer vinculado ao grupo.

3 DOS PRÉ-REQUISITOS:
O candidato deve:
I - Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura Plena em Letras da
UFRPE/UAST;
II - Estar cursando entre o 2° e o 4° período do referido curso;
III - Não estar vinculado a qualquer outro programa da IFES;
IV - Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do
programa;
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V - Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 7,0;
VI - Ser de origem popular, oriundo de escola pública; os pais ou responsáveis pela
criação do candidato não podem ter cursado (ou estar cursando) ensino superior; os pais
ou responsáveis pela criação do candidato devem ser isentos de declarar imposto de
renda; a soma da remuneração mensal dos pais ou responsáveis pela criação do
candidato não pode ser superior a três salários mínimos; ter cursado todo o ensino
médio em estabelecimento público.
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DOS DEVERES:

4.1 São deveres do integrante do grupo PET:
I - zelar pela qualidade acadêmica do PET;
II - participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;
III - participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
IV - manter bom rendimento no curso de graduação;
V - contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES,
não necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de
ingresso na instituição;
VI - publicar ou apresentar em evento de natureza cientifica um trabalho
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo;
VII - fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e
trabalhos apresentados; e
VIII - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.
5 DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
5.2 A inscrição será efetuada no período de 14 a 26 de agosto de 2019, na sala do
PET/Conexões de Saberes/Linguística, Letras e Artes/UAST, localizada no bloco 3, 1º
andar, da UAST, mediante a apresentação dos seguintes documentos, no turno
vespertino:
 Preenchimento da ficha de inscrição (anexo 1), histórico escolar atualizado e
consolidado com índice geral de notas e uma foto 3x4;
 Documentos de matrículas ou históricos escolares do ensino médio;
 Fotocópia de documento oficial de identidade do responsável com foto e declaração
de que não cursaram (ou não estão cursando) ensino superior, por escrito, com
assinatura;
 Declaração de isenção do imposto de renda emitida pela Secretaria da Receita
Federal ou de próprio punho.

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 A seleção será realizada por comissão específica composta por: professor tutor do
grupo PET-Conexões de Saberes, dois professores externos ao programa, além de dois
discentes membros do grupo PET-Conexões de Saberes/UAST.
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6.2 A seleção será constituída das seguintes etapas:
6.2.1 Primeira Etapa: Teste escrito.
Conteúdos: Questões referentes ao Manual de Orientação Básica do PET, Portaria MEC
nº 343, de 27 de julho de 2010; Redação referente à área de Letras (Linguística e
Literatura).
A nota nesta fase será calculada pela média aritmética das notas atribuídas, entre 0
(zero) e 10 (dez), pelos membros da comissão de seleção.
6.2.2 Segunda Etapa: Dinâmica de Grupo.
A nota nesta fase será calculada pela média aritmética das notas atribuídas, entre 0
(zero) e 10 (dez) pelos membros da comissão de seleção.
6.2.3 Terceira Etapa: Entrevista.
A nota nesta fase será calculada pela média aritmética das notas atribuídas, entre 0
(zero) e 10 (dez), por todos os membros da comissão de seleção descritos em 6.1.
6.2.4 Quarta Etapa: Análise do Histórico Escolar.
Os históricos serão avaliados levando em consideração a média geral dos candidatos
registrada pelos membros da comissão de seleção.
6.3 Cálculo da nota final:
A média geral dos candidatos será aferida através da média ponderada das notas obtidas
em cada etapa da seleção, seguindo a fórmula abaixo descrita:
Nota de classificação = (Nota E1 x 2,5) + (Nota E2 x 2,5) + (Nota E4 +2,5)
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E1 = primeira etapa; E2 = segunda etapa; E3 = terceira etapa; E4 = quarta etapa.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem a média final igual ou acima de 7,0 (sete
pontos).

7 CRONOGRAMA
DATA
14 a 26 de agosto de
2019

ATIVIDADE
Inscrição

27/08

Homologação das
inscrições
Recurso

28/08

30/08
30/08
30/08

02/09
02/09

Prova escrita
Dinâmica de Grupo
Análise de Currículo
(apenas a Comissão de
Seleção)
Entrevista
Resultado Parcial

LOCAL
Sala do PET/Conexões
de Saberes (bloco 3, 1º
andar)
Mural do bloco 03

HORÁRIOS*
14h-18h

Sala do PET/Conexões
de Saberes (bloco 3, 1º
andar)
Bloco 3, sala 7
Bloco 3, sala 7
Bloco 3, sala 7

14h-18h

Bloco 3, sala 7
Sala do PET-Conexões
de Saberes e mídias
digitais

08h
A partir das 18h

21h

9h às 12h
14h
18h - 20h
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03/09

Recurso

05/09

Resultado Final

Sala do PET/Conexões
de Saberes (bloco 3, 1º
andar)
Sala do PET-Conexões
de Saberes emídias
digitais

14h-18h

21h

*Os horários podem sofrer modificações dependendo do número de candidatos, mastodos os
candidatos devem comparecer para a seleção com antecedência de 30 minutos antes do
horário de início da prova escrita, no dia 29 de agosto de 2019, na sala indicada.

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Este edital tem validade de 1 (um) ano, contado a partir da data de publicação.
Mais informações poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico
petletrasuast@gmail.com.

Recife, 05 de agosto de 2019.

Profa. Dra. Maria do Socorro de Lima Oliveira
Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UFRPE

Prof. Dr. Paulo Guilherme Vasconcelos de Oliveira
Presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) da UFRPE

Profa. Dra. Dorothy Bezerra Silva de Brito
Tutora do PET-Conexões de Saberes/Linguística, Letras e Artes/UAST
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ANEXO 1
PROCESSO SELETIVO 2019.2 – PET/Conexões de Saberes/UAST/UFRPE

Nome:____________________________________________________________________
Data de nascimento: _____ / _____ /_____ Telefone residencial:______________________
Telefone na universidade:_______________ Telefone celular:________________________
E-mail:____________________________R.G.:_____________CPF:__________________
Ano de ingresso na UFRPE: __________ Período Atual: ________ Turno: _____________
Possui algum tipo bolsa? ( ) Sim ( ) Não
Possui algum tipo de atividade remunerada ( ) Sim ( ) Não
Se a resposta for sim, citar a natureza dotrabalho:_________________________________
Disponibilidade de dias e horários: _____________________________________________
Disponibilidade para viajar: ( ) Sim ( ) Não
Domina as ferramentas de informática abaixo? Marque os quadros respectivos:
( ) Word ( ) Excel ( ) Power Point ( ) Corel Draw ( ) Outros. Qual? ___________________
Já participou de alguma atividade promovida pelo PET? ( ) Sim ( ) Não
Domina ou estuda alguma língua estrangeira? ( ) Sim Qual? ___________________ ( ) Não

Data: _____ de_________________ de 2019.

Assinatura:______________________________________________________________
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