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O Programa de Educação Tutorial “Diversidade e Tolerância” da Universidade
Federal de Pelotas, por intermédio da Banca de Seleção de Bolsistas, torna público que
estão abertas, no período de 03 a 12 de novembro de 2021, as inscrições para o
preenchimento de 2 (duas) vagas para bolsista do respectivo grupo. Os interessados
devem enviar e-mail para o endereço drivepetdt@gmail.com, no qual devem constar os
documentos digitalizados.

NÚMERO DE VAGAS PARA BOLSISTAS: 2 (duas), destinada a alunos e alunas de
cursos de graduação da UFPel. Serão escolhidas mais 2 pessoas que ficarão como
suplentes do processo.

PRÉ-REQUISITOS:

✔ Estar cursando preferencialmente até os 4 (quatro) primeiros semestres da
graduação;

✔ Ser bolsista de vulnerabilidade social/cotista;

✔ Ter expectativa de permanecer como bolsista no Programa até a conclusão do
seu curso de graduação;

✔ Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do
Programa.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

✔ Histórico escolar;

✔ Memorial acadêmico (máximo 5 páginas);



✔ Currículo comprovado (cópias dos certificados e atestados descritos no
currículo, não é necessário que o currículo seja o Lattes).

✔ Documento atualizado comprobatório de vulnerabilidade social/cotista
emitido pela PRAE ou órgão equivalente.

PROCESSO DE SELEÇÃO:

O processo será realizado da seguinte forma:

✔ Análise do histórico escolar do curso (peso 2.0).

✔ Análise do currículo (peso 2.0)

✔ Memorial acadêmico (peso 2.0)

✔ Entrevista (peso 4,0), sendo realizada no dia 17 de novembro, quarta-feira,
de forma virtual, às 18 horas. Na entrevista serão enfocadas a trajetória acadêmica do
candidato ou candidata, bem como propostas de atividades para o PET DT. A sala da
entrevista será enviada ao e-mail dos candidatos e candidatas.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

O resultado final da seleção será divulgado no dia 19 de novembro de 2021, de
forma on-line, pelas redes sociais do grupo PET Diversidade e Tolerância.

Pelotas, 17 de outubro de 2021.

______________________________________

Lorena Almeida Gill

(Tutora PET)


