
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

 

EDITAL Nº 01/2018 

 O Programa de Educação Tutorial da Escola Superior de Educação Física da 

Universidade Federal de Pelotas (PET/ESEF/UFPEL), por intermédio da Banca de 

Seleção, torna público que estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas para 

bolsistas (a partir do semestre letivo 2019/1) e não bolsistas (com possibilidade futura 

para recebimento de bolsa) do respectivo grupo. 

NÚMERO DE VAGAS PARA BOLSISTAS: 6 (seis) vagas. 

NÚMERO DE VAGAS PARA NÃO BOLSISTA: 2 (duas) vagas. 

Obs: Informamos que as obrigações oficiais dos acadêmicos selecionados no processo 

seletivo começam a ser válidas a partir do início do ano letivo de 2019, porém os mesmos 

estarão convidados a compor o grupo logo após a divulgação dos resultados finais do 

processo seletivo.  

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 Estar matriculado em um dos cursos de graduação de Educação Física 

(licenciatura diurno ou noturno e bacharelado) entre o 2º e 5º semestres. 

 Ter expectativa de permanecer como membro do grupo até a conclusão do seu 

curso de graduação. 

 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa. 

 

 

INSCRIÇÃO:  



 Preenchimento do formulário online para inscrição 

(https://goo.gl/forms/DeKGTqwgVKZswsHy1) disponível na internet no blog do 

PET-ESEF-UFPEL (petesefufpel.blogspot.com.br) e em nossa página do 

Facebook (https://www.facebook.com/PetEsefUfpel/); 

 No período de 24 de setembro a 28 de setembro; 

 A homologação da inscrição dar-se-á mediante preenchimento do formulário 

online, entrega de documentos impressos (especificados abaixo) e atendimento de 

todos os requisitos descritos neste edital.   

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Histórico do cobalto referente a 2017 e 2018; 

 Currículo Lattes comprovado (xerox dos certificados e atestados descritos no 

currículo) referente as atividades desenvolvidas entre 2017 e 2018 na área da 

Educação Física (área 21 do CNPQ); 

Todos os documentos necessários para inscrição deverão ser entregues impressos a 

partir do dia 24 de setembro de 2018 à 01 de outubro de 2018 às 17h, mediante assinatura 

do responsável pela inscrição. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO – Peso total 10,0 (dez) 

 O processo será realizado em duas fases, sendo constituídas de: 

FASE 1– PESO 5,0 (cinco) – Realizada por todos os participantes da seleção. 

 Análise do histórico referente a 2017 e 2018 (peso 0,5) 

 Análise do currículo lattes referente as atividades desenvolvidas entre 

2017 e 2018 (peso 1,0). 

 Prova escrita de caráter dissertativo, a ser realizada no dia 5 de outubro de 

2018 às 13h, com duração máxima de 60 minutos a partir do início da prova. 

(peso 1,0). 

 Projeto de ensino, pesquisa ou extensão, entregar um esboço de projeto 

passível de ser desenvolvido e atendendo as demandas do Programa de 

Educação Tutorial no dia 5 de outubro de 2018 no inicio da prova escrita, 

impresso e em no máximo 1 página A4 (título: fonte em negrito Arial, 

tamanho 14. Corpo do texto: fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento entre 

linhas 1,5). 

 Entrevista coletiva, os candidatos serão divididos em pequenos grupos de até 

6 pessoas e serão avaliados a partir de tais capacidades:  trabalho em grupo, 

proatividade e resolução de problemas, a ser realizada no dia 5 de outubro de 

2018 às 14 horas. (peso 1,5). 

https://goo.gl/forms/DeKGTqwgVKZswsHy1
https://www.facebook.com/PetEsefUfpel/


Serão classificados para a segunda fase da seleção os 15 (quinze) candidatos melhores 

classificados e se o número de inscritos for inferior a 15 (quinze), todos que atingirem 

nota 2,5 serão classificados. 

 OBS: O não cumprimento de qualquer etapa da fase 1, acarretará em desclassificação do 

candidato (a) do processo de seleção. As datas e horários não sofrerão alterações em 

decorrência dos candidatos. 

 

FASE 2 – PESO 5,0 (cinco) 

 Tarefa Obrigatória Individual (TOI) (peso 2,5). 

Essa tarefa deverá ser apresentada no dia 9 de outubro a partir das 8 horas e 30 

minutos, com ordem de apresentação sendo definido por sorteio. A apresentação 

da tarefa deverá durar no máximo 10 minutos. 

Tema da tarefa: Programa de Educação Tutorial: Reciprocidade na troca de 

experiências. Descrição: Abordar aspectos os quais o candidato pode agregar ao 

PET e em que o programa pode contribuir ao aluno na sua graduação.  

 Entrevista individual (peso 2,5) 

Logo após a apresentação do TOI será realizada a entrevista individual sem tempo 

limite. A ordem das apresentações será divulgada até o dia 8 de outubro.  

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 A nota final de cada candidato será obtida pela média realizada entre todos 

avaliadores, sendo excluídas a maior e a menor nota; 

 Candidatos com nota inferior à 2,5 ao fim da primeira fase serão automaticamente 

desclassificados; 

 Candidatos com nota inferior à 2,5 ao fim da segunda fase serão automaticamente 

desclassificados; 

 Em caso de empate na nota final da primeira fase, o primeiro critério de desempate 

será a maior expectativa de permanência no grupo, ou seja, semestres iniciais; o 

segundo critério será análise do histórico referente a 2017 e 2018; o terceiro 

critério será a análise do currículo Lattes referente as atividades desenvolvidas 

entre 2017 e 2018. 

 Em caso de empate na nota final da segunda fase o primeiro critério de desempate 

será a maior expectativa de permanência no grupo, ou seja, semestres iniciais; o 

segundo critério será a nota do Trabalho Individual Obrigatório. 

 



TODAS AS INFORMAÇÕES serão divulgadas na internet no blog do PET-ESEF-

UFPEL (petesefufpel.blogspot.com.br), nos murais da ESEF e em nossa página do 

Facebook (https://www.facebook.com/PetEsefUfpel/). 

A divulgação será feita através do número de matrícula do candidato.  

 

CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

19/09 DIVULGAÇÃO DO EDITAL. 

24 a 28/09 PERÍODO DE INSCRIÇÕES ONLINE. 

24/09 a 01/10 PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS. 

04/10 DIVULGAÇÃO DA LISTA DE HOMOLOGADOS. 

05/10 PRIMEIRA FASE. 

08/10 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE. 

09/10 SEGUNDA FASE. 

16/10 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. 

 

CASOS OMISSOS 

 Casos omissos ou situações não presentes no Edital de seleção serão avaliados 

pela Comissão de Seleção. 

Pelotas, 17 de setembro de 2018. 

 

__________________________ 

Mariângela da Rosa Afonso 

Tutora do PET/ESEF/UFPel 


