MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL CIDADE DE GOIÁS
EDITAL RETIFICADO 02/2018 DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO PET-CCGUFG

SRS(AS). GRADUANDOS(AS),
Comunicamos que o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET), da Unidade Especial
de Ciências Sociais Aplicadas, realizará processo seletivo para bolsistas.
1. VAGAS
Serão disponibilizadas três (03) vagas para bolsistas e seis (06) vagas para não-bolsistas.
Haverá reserva de uma vaga para cada curso da Unidade de Ciências Sociais Aplicadas,
garantindo a participação de todos os cursos, sob a condição de aprovação.

2. PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO
2.1 - Estar regularmente matriculado no segundo ao sexto período do curso de
Administração, Arquitetura ou Serviço Social, e no segundo ao oitavo período do curso de
Direito e Direito (PRONERA).
2.2 - Comprometer-se a dedicar um número mínimo de 20 (vinte) horas semanais ao
Programa.
2.3- Ao ingressar no PET o candidato não poderá acumular bolsa, salvo no caso de
assistência estudantil.
2.4 – O candidato não poderá ingressar no PET caso falte menos de quatro semestres
restantes para a conclusão do curso.

3. INSCRIÇÕES
Os interessados deverão inscrever-se de 17/10/2018 até 19 horas do dia 24/10/2018, na
secretaria da Unidade Especial de Ciências Sociais Aplicadas.

4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 - Fotocópia da carteira de identidade.
4.2 - Extrato de notas da graduação.

5.HOMOLOGAÇÃO

A homologação dos inscritos será divulgada no dia 24/10/2018, às 22:00 horas.

6.ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1- O Processo seletivo será composto de 3 (três) etapas: 1) Dinâmica de Apresentação; 2)
Prova escrita; 3) Entrevista.
6.1.1. A Bibliografia básica para o processo seletivo é:
a) Livro: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. (Pode facilmente ser encontrado na
internet).
6.2 – A Dinâmica inicial: consistirá em uma dinâmica de apresentação em que todos os
candidatos deverão comparecer. Será realizada no dia 25/10/2018, entre 14:00 e 18:00, na
quadra de esportes do Colégio Santana.
6.3 - Prova escrita: será elaborada pelos professores que compõem a banca de seleção. Será
realizada no dia 26/10/2018 das 10:00 às 13:00, em sala do prédio da Unidade Especial de
Ciências Sociais Aplicadas, previamente divulgada pela secretaria da Unidade Especial de
Ciências Sociais Aplicadas.

6.4 - Entrevista: será coordenada pelo tutor do grupo, por professores colaboradores do PET
e por bolsistas do PET. Será realizada no dia 30/10/2018 e 31/10/2018 das 14:00 às 18:00,
na sala do PET.

7.APROVAÇÃO
7.1) A dinâmica de apresentação consiste em etapa obrigatória, porém não será atribuída
nota.
7.2) A prova escrita e entrevista terão valor de 10,00 (dez) pontos. A ausência implicará
automaticamente na exclusão do(a) candidato(a) do processo seletivo.
7.3) Para aprovação, os(as) candidatos(as) precisam atingir média final acima de 7,0 (sete)
pontos.
7.4) Os demais candidatos aprovados comporão o cadastro de reserva e poderão ser
convocados de acordo com as necessidades do grupo.

8.RESULTADO
8.1 - A nota final será a média da soma das notas obtidas na prova escrita e na entrevista.

8.2 - O resultado final com a lista dos nomes dos candidatos e média será divulgado até o dia
01/11/2018.

9.CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o(a) candidato(a) que
apresentar na seguinte ordem:
9.1 - maior média global.
9.2 - maior nota na prova escrita
9.3 -. maior nota na entrevista.
10. RECURSO
Todo candidato terá o prazo de 24 horas, após a publicação de cada uma das etapas, para interpor
recurso ao resultado.
11. CONVOCAÇÃO
Os candidatos aprovados e convocados serão efetivados e suas atividades terão início no
final do mês de julho.

12.CONOGRAMA
ETAPA

DATAS

LOCAL

Inscrições

17/10/2018 até 19 horas do
dia 24/10/2018

Secretaria da Unidade Especial
de Ciências Sociais Aplicadas

Homologação

24/10/2018

Secretaria da Unidade Especial
de Ciências Sociais Aplicadas

25/10/2018

Sala do Colégio Santana

Prova escrita

26/10/2018

Sala da Unidade Especial de
Ciências Sociais Aplicadas

Entrevista

30/10/2018 e 31/10/2018

Sala do PET

Resultado final

01/11/2018

Mural da secretaria e sala do PET

Dinâmica de apresentação

13.VALIDADE DO EDITAL E OUTRAS OBSERVAÇÕES
Este edital tem validade até um ano, podendo ser prorrogado por igual período,
considerando que quando necessário serão convocados os candidatos aprovados segundo a ordem
de classificação. Em caso de reprovação em alguma das etapas, o(a) candidato(a) será
automaticamente eliminado(a) da seleção, inclusive do cadastro de reserva.
Haverá reserva de uma vagas para cada curso da Unidade de Ciências Sociais Aplicadas,
garantindo a participação de todos, sob a condição de aprovação, tendo no mínimo um representante
de cada curso, deste que aprovado.
14.SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado para apoiar atividades acadêmicas que
integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos tutoriais de aprendizagem, o PET
propicia aos alunos participantes, sob orientação de um tutor, a realização de atividades
extracurriculares que complementem a formação acadêmica do estudante e atendam às necessidades
do próprio curso de graduação.
São objetivos desse Programa: a melhoria do ensino na graduação, a formação acadêmica
ampla do aluno, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva e o planejamento e execução, em grupos,
sob tutoria, de um programa diversificado de atividades acadêmicas.
Maiores informações poderão ser obtidas nas secretarias de curso da Unidade Especial de
Ciências Sociais Aplicadas de Goiás.
Adendo: As datas e locais de prova e entrevista podem sofrer alterações, sendo, neste caso, avisado
antecipadamente aos candidatos(as).
Informes e comunicados deste processo seletivo terá publicidade no site da Regional Goiás da UFG:
https://csa.goias.ufg.br/
Goiás, 08 de agosto de 2018

Prof. Dr. Eduardo Gonçalves Rocha
Tutor PET-CCG-UFG

