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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET – MATEMÁTICA – UFES
A tutora do PET-Matemática da UFES está abrindo processo de seleção para preenchimento de vagas
para bolsista, de acordo com o que estabelecem as Portarias 976 de 27 de julho de 2010 e 343 de 24 de
abril de 2013 do Ministério da Educação.
1 DAS VAGAS:
1.1 Serão abertas quatro (4) vagas para estudantes bolsistas;
1.2 Serão classificados para lista de espera até três vezes o total de vagas oferecidas.
2 DAS EXIGÊNCIAS:
Só poderão participar deste processo seletivo os alunos que atenderem todas as exigências abaixo
apresentadas:
2.1 Estar regularmente matriculado no curso de Matemática da UFES, Campus de Goiabeiras;
2.2 Comprometer-se a dedicar no mínimo 20 (vinte) horas semanais às atividades do Programa;
2.3 Apresentar um bom rendimento nas disciplinas cursadas, com coeficiente de rendimento igual ou
superior a cinco vírgula cinco (5,5);
2.4 Não acumular nenhum outro tipo de bolsa, exceto PBP. Isto significa que, caso o aluno selecionado
seja beneficiário de outra bolsa, ele deverá renunciar a ela para tornar-se bolsista do Programa de
Educação Tutorial.
3 DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas no período de 21 de março de 2016 a 24 de março de 2016, no PETMatemática, localizado no IC-1 sala 25A, durante seus horários de funcionamento, de 13 às 17h.
3.1 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
 Formulário próprio preenchido (anexo I);
 Comprovante de matrícula;
 Histórico Escolar atualizado;
 Cópia simples do RG e CPF.
3.2 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.
4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
4.1 O processo de seleção se fará da seguinte forma:
 Primeira etapa (eliminatória): Análise de desempenho acadêmico;
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Segunda etapa (classificatória): Questionário sobre o Manual de Orientações Básicas do Programa
de Educação Tutorial – PET, que pode ser obtido no site do PET-Matemática
(http://www.petmatematica.ufes.br/);
 Terceira etapa (classificatória): Entrevista. A Banca de entrevista ficará composta por um
petiano, integrante do grupo, o tutor do PET Matemática e mais dois professores do
Departamento de Matemática.
4.2 O questionário será aplicado no dia 28 de março de 2016(segunda-feira) na sala do PETMatemática, tendo início às 11h e encerramento às 12h.
4.3 Não serão permitidas consultas a notas pessoais.
4.4 A entrevista dos candidatos será feita no dia 28 de março de 2016 (segunda-feira) às 13h, na sala do
PET-Matemática, por ordem alfabética.
4.5 A classificação final será o resultado da avaliação do coeficiente de rendimento, da prova escrita e
da entrevista e será expressa por meio de uma lista classificatória.
4.6 A lista classificatória terá validade por um ano.
5 DO RESULTADO:
O resultado final da seleção será divulgado no dia 29 de março de 2016 a partir das 12h, na porta da
sala do próprio Programa, por meio de edital.
6 DO CANCELAMENTO DA BOLSA E DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA.
6.1 O cancelamento da bolsa e desligamento do programa ocorrerá nas seguintes circunstâncias:
 Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação;
 Desistência;
 Acumular duas reprovações em disciplinas num mesmo período, após o seu ingresso no PET;
 Descumprimento das obrigações junto às pró-reitorias de graduação e de extensão, ou
equivalentes;
 Descumprimento dos deveres do(a) bolsista, previstos no Art.18 da Portaria MEC nº 976 de
julho 2010;
 Por faltas não justificadas às atividades do programa PET; e
 Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou com o ambiente
universitário.
6.2 O(a) estudante excluído(a) do Programa será substituído(a) por outro(a) acadêmico(a)
classificado(a) no processo de seleção ou, na impossibilidade de se efetuar a substituição dessa forma,
deverá se realizar novo processo seletivo.
7 DISPOSIÇÕES GERAIS:
Casos omissos serão resolvidos pela Banca de Seleção ou pelo tutor responsável pelo programa.
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Vitória, 07 de março de 2016

Prof. Drª. Rosa Elvira Quispe Ccoyllo
Tutor PET- Matemática
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS
BOLSISTAS
Candidato: ______________________________________________________
Matrícula: ___________________ Data de nascimento:___________________
End. residencial: __________________________________________________
________________________________________________________________
E-mail: _________________________ Tel.:____________Cel.:_____________
Data de ingresso no curso de Matemática: _____________________________
R.G.: __________________________ CPF: ___________________________
Nome da Mãe:____________________________________________________

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
Declaro ter disponibilidade de 20 horas semanais para o cumprimento
das atividades do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de
Matemática.

Data: _____________ Assinatura ____________________________________

