
 

 
 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

ENGENHARIA HÍDRICA 

SELEÇÃO 

EDITAL Nº 001/2019 

 

 

 

De acordo com os procedimentos para seleção de alunos estabelecidos pelo 

Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial (PET), segundo a 

Portaria Nº 3.385/2005 do Ministério da Educação, e a Lei Nº 11.180/2005, o Programa 

de Educação Tutorial (PET), do Curso de Engenharia Hídrica, torna público que 

receberá inscrições para o processo de seleção que visa o preenchimento de vagas de 

bolsistas para atuar no PET-EH, conforme as disposições contidas no presente Edital. 

Período das inscrições: de 27 (vinte e sete) de março a 04 (quatro) de abril de 2019 

(dois mil e dezenove). 

Local das inscrições: sala do Grupo PET- Engenharia Hídrica (Sala 135). 

Número de vagas: máximo de 04 (quatro) vagas, sendo 03 (três) vagas para ampla 

concorrência e 01 (uma) vaga para candidato em vulnerabilidade social. *Não existe o 

compromisso que todas as vagas sejam preenchidas nesse processo de seleção. 

1- Requisitos para participar do processo de seleção:  

I. Estar regularmente matriculado no curso de Graduação em Engenharia Hídrica da 

Universidade Federal de Pelotas;  

II. Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico maior ou igual a 6,0 (seis); 

III. Ter concluído todas as disciplinas do primeiro semestre e estar cursando no 

máximo o sétimo semestre no Curso de Engenharia Hídrica. 

IV. Não acumular qualquer outro tipo de bolsa; 
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V. Ter disponibilidade de 20 horas (vinte) semanais a serem dedicadas às atividades 

específicas do Programa (ensino, pesquisa e extensão); 

VI. Ter disponibilidade para cumprir as atribuições de “petiano” dentro do Programa, 

expressas no Manual de Orientações Básicas (http://portal.mec.gov.br/pet). 

2- Documentação exigida aos candidatos no ato da inscrição: 

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada, anexo ao presente edital; 

b) Histórico Escolar Acadêmico atualizado e devidamente emitido pelo Colegiado do 

Curso ou acesso no sistema Cobalto; 

c) Currículo Lattes atualizado, com foto; 

d) Cópia do Documento de Identidade (RG); 

e) Cópia do CPF; 

f) Caso o candidato seja beneficiário dos programas de permanência da PRAE (Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis), deverá entregar no ato da inscrição o atestado 

fornecido pela PRAE, informando os benefícios. 

Obs.: Somente será aceita a inscrição mediante a entrega de toda a documentação 

exigida. 

 

3- O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:        

a) Parte I - Análise do Histórico Escolar - (25%); 

b) Parte II - Escrita, Individual, Redação (25%); 

c) Parte III - Dinâmica em Grupo (25%); 

d) Parte IV - Entrevista (25%). 

 

4- Cronograma da seleção: 

O processo de seleção será realizado entre os dias 08 (oito) e 09 (nove) de abril 

de 2019 (dois mil e dezenove), em sala e horário a ser divulgado no Mural do Grupo 

PET Engenharia Hídrica, ao lado da Sala 135 – 1° andar – Campus Porto.  

 

 

 

 



 

 
 

 

5- Detalhes do processo de seleção: 

O não comparecimento do candidato a qualquer uma das atividades do processo 

de seleção, nos horários estipulados, acarretará na sua eliminação, assim como a não 

entrega de qualquer documento exigido ou documentos entregues fora do padrão 

solicitado. 

A comissão de seleção será formada pelo tutor, por um professor do curso de 

graduação em Engenharia Hídrica, por um tutor de outro grupo PET da Universidade 

Federal de Pelotas, por 04 (quatro) bolsistas do grupo PET-EH e por 01 (um) bolsista 

de outro grupo PET da UFPel. 

Ao final do Processo de Seleção, será elaborada uma lista classificatória dos 

candidatos aprovados.  

Ao acessar a bolsa do PET, no momento de sua inclusão no sistema, o candidato 

selecionado a bolsista não deverá ter qualquer vínculo com outro órgão financiador e 

ser bolsista em outra modalidade qualquer. 

Casos omissos ou situações não previstas neste edital serão avaliados pela 

Comissão de Seleção. 

Maiores informações poderão ser obtidas na Sala 135, junto aos integrantes do 

Grupo PET ENGENHARIA HÍDRICA – Campus Porto, Rua Gomes Carneiro, n°01, 

Bairro Centro – Pelotas/RS. Telefone: (53) 3284-3840 ou pelos e-mails: 

pet.enghidrica@gmail.com e vssterra10@gmail.com. Demais contatos e fontes de 

consulta: http://wp.ufpel.edu.br/pethidrica, www.facebook/PetEngenhariaHidrica, 

http://portal.mec.gov.br/pet  

 

Pelotas, 22 de março de 2019 

 

____________________________________________ 
Prof.ª Viviane Santos Silva Terra  

Tutora do PET Engenharia Hídrica 


