PODER EXECUTIVO
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Programa de Educação Tutorial – PET

Edital de Seleção 08/2018
PET-EDUCAÇÃO- CONEXÃO DE SABERES/UFCG
O Grupo PET-EDUCAÇÃO- CONEXÃO DE SABERES da Universidade Federal de
Campina Grande, campus de Campina Grande, torna pública a abertura do presente edital para a
seleção de 8 (oito) novos integrantes, sendo 4 (quatro) bolsistas e 4 (quatro) na condição de
voluntários. Os interessados deverão atender aos requisitos e obedecer ao cronograma de
atividades especificado neste documento.
1 – Período, local e horário de inscrição
Os candidatos poderão se inscrever no período de 26 de fevereiro a 01 de março de 2018, na
sala da Unidade de História, no prédio do Centro de Humanidades.
2 – Requisitos e documentação exigidos para inscrição
2.1 Poderão inscrever-se alunos do Curso de História, Geografia e Pedagogia do Centro de
Humanidades da UFCG que atendam aos seguintes requisitos:
a) estarem regularmente matriculados, no semestre letivo 2017.2, e cursando 2º , 3º, 4º e 5º
períodos de um dos cursos que terão bolsas disponibilizadas para a seleção deste edital a saber:
História, Geografia e Pedagogia;
b) possuírem coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) igual ou superior a 7,0.
c) terem disponibilidade para dedicar 20 horas semanais ao PET- Educação.
2.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar a seguinte documentação:
a) ficha de inscrição devidamente preenchida: (modelo da ficha anexado ao fim desse edital).
b) cópia do RG, CPF, RDM e Histórico Escolar;
3 – Processo de seleção
O processo seletivo será efetivado por uma comissão formada pela tutora, que a preside, 3
bolsistas do PET – Educação escolhidos por seus pares, 1 professor (a) de uma das unidades
acadêmicas que compõe o PET-Educação, UFCG e um tutor (a) de outro grupo PET UFCG. O
processo será realizado em duas etapas:
1) Prova escrita
2) Entrevista e análise do CRA.

TEXTOS PARA PROVA ESCRITA DEVEM SER LIDOS ASSESSANDO OS LINKS
ABAIXO EM PDF:
Manual de Orientações Básicas (MOB) do PET.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192.
Educação Patrimonial: educação e práticas
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/EduPat_EducPatrimonialReflexoesEPraticas_ct1_
m.pdf

3.1- Cálculo das notas
Os três alunos petianos que irão compor a banca de seleção conjuntamente e atribuirão uma
nota de 0,0 (zero) e 10,0 (dez), referente a cada aluno (a) selecionados para as áreas de
História, Geografia e Pedagogia.
Os outros três membros da Banca Examinadora a tutora, um (a) professor (a) da Unidade
Acadêmica de um dos cursos que compõe o PET-Educação da UFCG e o tutor de outro
PET/UFCG), atribuirão nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), respectivamente;
Para cada aluno concorrente as bolsas para as áreas de História, Geografia e Pedagogia terão
quatro notas que serão somadas e divididas por 4 (quatro) a fim de obter a média. Esse cálculo
valerá para a prova escrita e para a entrevista.
Em caso de empate, prevalecerão os candidatos que obtiverem maior nota no CRA.
Permanecendo o empate, serão consideradas as melhores notas na entrevista. Ainda assim,
permanecendo empatados, serão consideradas as maiores notas das entrevistas.
Os quatros primeiros candidatos que obtiverem as primeiras colocações ficarão na condição de
bolsista, ao passo que os demais ficarão na condição de voluntários.

3.2. Calendário
Data e hora
Atividade
Período de Inscrições

01/03 a 06 /03 de 2018

Prova escrita

07/03/2018
14 h às17:00

Entrevista

09/03/2018
14 às 17 horas (por
ordem alfabética)

Publicação do Resultado

12/03/2018

Prazo para Recurso

13/03/2018

Local
Preencher ficha de
inscrição e anexar a
documentação exigida e
entregar na Coordenação
Geral da Unidade de
História, Prédio do CH.
Sala 104 , 1 andar Prédio
do CH

Sala 104 , 1 andar Prédio
do CH

http://grupopeteducaufcg.blogspot.com.b
r/.

PODER EXECUTIVO
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Programa de Educação Tutorial – PET

Edital de Seleção 01/2018
PET-EDUCAÇÃO- CONEXÃO DE SABERES/UFCG

FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,

________________________________________________________

(nome), aluno (a) do curso de
da UFCG/CG, matrícula número ___________________, venho por meio
deste requerer inscrição no PET-EDUCAÇÃO- CONEXÃO DE SABERES/UFCG
Nestes termos, solicito deferimento.

Campina Grande,______ de __________de 2012.

ASSINATURA DO ALUNO
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Declaração
Eu,
________________________________________________________
(nome), aluno (a)
regularmente

matriculado(a)

no

curso

de

____________________________________________________ da
UFCG/CG, matrícula número ___________________, DECLARO que estou
ciente da obrigatoriedade de dedicar 20 horas semanais, no mínimo ao
PET-EDUCAÇÃO- CONEXÃO DE SABERES/UFCG.

ASSINATURA DO ALUNO

.

