PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET
ENGENHARIA HÍDRICA
SELEÇÃO
EDITAL Nº 001/2018
INSCRIÇÃO
E
SELEÇÃO
DE
BOLSISTAS PARA O PROGRAMA
DE EDUCAÇAO TUTORIAL-PET DO
CURSO DE ENGENHARIA HÍDRICA
DA UFPEL (PET-EH).

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 14 (quatorze) de maio a 17 (dezessete) de maio de 2018
(dois mil e dezoito).
Local das inscrições: sala do Grupo PET- Engenharia Hídrica (Sala 135).
Número de vagas: máximo de 06 (seis) vagas, sendo 05 (cinco) 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;

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 (PróReitoria 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 21 (vinte e um) e 22 (vinte e
dois) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), 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:

Formulário número: _____________ (para uso interno, não preencher)
Nome: ____________________________________________________________
Data de Nascimento: ______/______ /_____
Semestre: ______________________ Número de Matrícula: ________________
Endereço: _________________________________________________________
Bairro: ___________________________ Cidade: _________________________
Telefone de contato: ___________________Celular:_______________________
R.G.:_____________________________CPF: ___________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Bolsista PRAE:

(

) SIM

(

) NÃO

---------------------------------------------------------------Comprovante de Inscrição do Processo Seletivo do PET-ENGENHARIA HÍDRICA 001/2018.
Recebemos a ficha de inscrição número ________, o Histórico Escolar, o Currículo
Lattes,

Cópia

do

RG

e

CPF

do

candidato

__________________________________________________________________para o
processo seletivo do PET- Engenharia Hídrica.

Pelotas _____ de _________________ de 2018

___________________________________________
Bolsista PET-EH responsável pela inscrição

