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O grupo PET Conexões Saberes Educação comunica a abertura das inscrições, de acordo com o que
estabelece a Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010 e nº 343 de 24 de abril de 2013 do Ministério da
Educação e condições definidas neste Edital, para o processo seletivo com vistas ao preenchimento
de vagas e lista de espera na forma a seguir: 06 (seis) vagas para o período letivo 2015/1 e vagas
que surgirem durante a vigência do Edital. O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, e o valor
da bolsa paga pelo FNDE é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
A comissão de avaliação será composta por 3 (seis) avaliadores, sendo: 2 (DOIS) estudantes
bolsistas do grupo PET E e a tutora do grupo PET Conexões Saberes Educação.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1.

As inscrições serão realizadas na sala do PET Educação, no período de 23 a 25 de março
de 2015, das 13h00 às 17h00, localizada no prédio do Centro de Educação, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
 Cópia do RG;
 Cópia do CPF;
 Horário individual para candidatos que estejam cursando o 1º período e Histórico
do curso para os demais participantes;
 Ficha constante do anexo I;
 Proposta de ação constante do anexo II;

1.2.

Conforme
o
Manual
de
Orientação
do
Programa
(disponível
em
http://www.prograd.ufes.br/programa-de-educa%C3%A7%C3%A3o-tutorial-pet), poderão
se inscrever os candidatos que preencherem os seguintes critérios:
 Estar regularmente matriculado;
 Ter ingressado na UFES nos exames vestibulares 2011, 2012, 2013 ou 2014;
 Apresentar coeficiente de rendimento igual ou superior a 6 (seis);
 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o Programa.
 Ter disponibilidade de participar de eventos fora de Vitória e até do Estado do
Espírito Santo (realizar viagens)

1.3 Para os PET Conexões de Saberes é critério complementar/desejável de seleção:
 Estar cadastrado no PROAES/UFES;
 Provir de escola pública;
 Ter histórico de participação em atividades coletivas cidadãs em suas comunidades
de origem (grupo de jovens, associação de moradores, projetos educativos, etc.).
2. DO PROCESSO SELETIVO
.
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2.1.

A comissão de avaliação será composta por 5 avaliadores, sendo: 2 (dois) professores do
Centro de Educação (CE); 2 (dois) estudantes bolsistas do grupo PET EDU e a tutora do
grupo PET Conexões Saberes Educação (DLCE/CE).

2.2.

O processo seletivo será constituído de duas etapas:

2.2.1 Da primeira etapa: Redação de caráter classificatório e eliminatório.
2.2.1.1 Serão classificados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota igual
ou superior a 7,0 pontos, no quantitativo de até três vezes o número de vagas oferecidas.
2.2.2 Da segunda etapa: Entrevista individual de caráter classificatório e eliminatório,
versando sobre o conhecimento das atividades do PET EDU, a proposta de trabalho do
candidato, a inserção do candidato em atividades coletivas em sua comunidade e as possíveis
contribuições do candidato ao PET EDU.
2.2.2.1 Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0
pontos.
2.3 Da Pontuação:
 A redação terá nota de 0 a 10;
 A entrevista terá nota de 0 a 10;
 Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 pontos na
soma de todas as notas. Sendo que destes, apenas os seis primeiros classificados
ocuparão as vagas imediatas - Abril/2015.

2. DAS CONDIÇÕES PARA O INGRESSO NO PROGRAMA
2.2.

Não ser bolsista de qualquer outro programa (exceto Programa Bolsa Permanência –
PBP – e Assistência Estudantil, que permitem acúmulo) ou exercer qualquer atividade
remunerada;

3. DO CRONOGRAMA
ETAPAS DA
SELEÇÃO

DATA

Divulgação do Edital

17/03/15

Inscrições

23/03 a 25/03

HORA

LOCAL

-

Sítios:
Prograd; PETUFES; PET
Educação e
facebook do
PET
Educação
Sala do PET
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Redação

27/03/15

Divulgação do
resultado parcial –
Lista de aprovados
para entrevista

30/03/15

Entrevista

01/04/15

13 às 17 horas.

Educação

11 horas

Sala do PET
Educação

17 horas

Fixado na
porta do PET
EDU

A partir das
14 horas
Resultado Final

02/04/15

18 horas

Sala do PET
Educação
Sala do PET
Educação

5 DISPOSIÇÕES GERAIS





Não será permitido a consulta a materiais durante as etapa do processo seletivo;
A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade
do candidato;
A ausência do candidato em qualquer etapa implicará na sua desclassificação imediata.
Casos omissos serão resolvidos pela Banca de Seleção ou pelo Comitê Local de
Acompanhamento e Avaliação (CLAA).

Valdete Côco
Tutora do Grupo PET Educação
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PET CONEXÕES EDUCAÇÃO

Nome:
_____________________________________________________________________________
Endereço:
__________________________________________________________________________
Telefones:_________________________________________________________________________
_
Email:
_____________________________________________________________________________
Curso: __________________________________________________ (
) licenciatura (
)
Bacharelado
Período: _________________
Mini-questionário sócio econômico
1 - Qual a sua renda familiar? (some as rendas de todos que moram com você). R$
________________
2 - Quantas pessoas moram com você em sua casa? _________________________
3 - Você já participou de projetos comunitários e/ou movimentos sociais? Se positivo informe os
projetos, as atividades realizadas e o seu tempo de participação.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____
4 - Você participa ou já participou de ações de extensão? Se positivo informe os projetos, as
atividades realizadas e o seu tempo de participação.
_________________________________________________________________________________
__
5 – Você é inscrito em Programa de Assistência ao Aluno? Se sim, especifique o programa.
_________________________________________________________________________________
_
6 – Você tem trajetória escolar no ensino público? Se positivo, preencha a tabela abaixo:
Etapa da
Nome da(s) escola(s)
Município
escolarização
Infantil
Fundamental
Médio

7 - Outras informações que julgar pertinente.
Declaro ter lido e estar ciente do teor do edital de seleção do PET Conexões Educação.
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Assinatura do candidato
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ANEXO II – PROPOSTA DE AÇÃO NO PET CONEXÕES EDUCAÇÃO
1 IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
1.1 Título
1.2 Público Alvo
1.3 Escopo de vinculação ao Plano de Ação do PET Conexões Educação1:

2

APRESENTAÇÃO DO PROPRONENTE

3 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE AÇÃO
No Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes: Projeto Educação (PET EDU) é composto
por bolsistas dos cursos de Artes, Educação Física e Pedagogia, oriundos de classe popular. Com
caráter multidisciplinar, no PET EDU são realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão,
focalizando a temática da formação de professores e as práticas pedagógicas na Educação Infantil
(EI). Articulado ao ensino e a pesquisa, as atividades extensionistas são realizadas em um Centro
Municipal de Educação Infantil, propiciando a interação com profissionais e crianças.
No PET EDU cada bolsista desenvolve um Projeto Individual Temático (PIT) de acordo com os seus
interesses, dentro da temática do Programa. Com isso, se dedicam a ações de estudo e de pesquisa
que se articulam ao desenvolvimento da extensão. Levando em consideração a temática do PET
EDU, elabore uma breve proposta de trabalho, articulada a possibilidade de sua inserção no cotidiano
de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei). Em no máximo três páginas, obedecendo as
normas acadêmicas, sugerimos que descreva detalhadamente o que gostaria de desenvolver ao se
integrar ao PET EDU, explicite a articulação de sua proposta com as atividades do PET EDU (em
especial, com a extensão) e justifique a importância dessa proposta para o desenvolvimento do PET
EDU.

1

Informe se a proposta está voltada para o ensino, a pesquisa e/ou a extensão.

