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Vitória, 21 de outubro de 2016
EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS BOLSISTAS DO GRUPO
PET-SERVIÇO SOCIAL
O grupo PET-Serviço Social comunica a abertura das inscrições para o
processo seletivo de novos bolsistas para o preenchimento de vagas. Serão
abertas 02 vagas para o período 2017/1 e demais candidatos aprovados
poderão ser chamados ao longo. O processo seletivo terá validade de 1 (um)
ano, e o valor da bolsa é de R$ 400,00 (Quatrocentos reais).
A comissão de avaliação será composta por 4 (quatro) bolsistas, 1 (um)
professor e tutor do PET Serviço Social.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas na sala do PET-Serviço Social, no período
de 03 a 08 de Novembro 2016, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18
horas, na sala do PET de Serviço Social, 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.

1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar também uma carta de
apresentação. A carta deverá ser digitada com no máximo 30 linhas, na
seguinte formatação: fonte Arial 12, justificado e espaçamento 1,5.
Do conteúdo da carta:
 Os candidatos deverão contar, de forma breve e
informal, pontos relevantes de sua história de vida,
explicitando os motivos que o levaram a ingressar no
curso de Serviço Social e, ainda, as razões e interesses
que o fazem participar deste Processo Seletivo para o
PET.
 Não será atribuída nota à carta, ela apenas terá o
objetivo de possibilitar que o grupo PET conheça um
pouco da história de vida, opiniões e interesses dos
candidatos inscritos no Processo Seletivo 2017/01.

2. DAS EXIGÊNCIAS
Conforme o Manual de Orientação do Programa, poderão se inscrever os
candidatos que preencherem os seguintes critérios:






Estar regularmente matriculado no curso de Serviço Social;
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 do Estado do
Espírito Santo (realizar viagens);
Não ser bolsista ou exercer qualquer atividade remunerada.

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1.

O processo seletivo será constituído de duas etapas:

3.1.1. Da primeira etapa:



Uma redação de caráter classificatório.
Uma dinâmica de grupo de caráter classificatório.

Serão classificados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 7 pontos.
3.1.2. Da segunda etapa:



A última etapa consistirá numa entrevista individual de caráter
classificatório e eliminatório.
Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
7,00 pontos na soma de todas as notas. Sendo que destes, apenas
as/os duas/dois primeiras/os classificadas/os ocuparão as vagas
imediatas.

3.1.3. Da Pontuação:




A redação terá nota de 0 a 10.
A dinâmica de grupo terá nota de 0 a 10.
A entrevista terá nota de 0 a 10.

4. DO CANCELAMENTO DA BOLSA E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA
OCORRERÃO NAS SEGUINTES CIRCUNSTÂNCIAS:
4.1. Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de
curso de graduação;
4.2. Desistência;

4.3. Reprovar em uma disciplina por excesso de faltas sem justificativa,
independente do escopo, ou acumular duas reprovações após o seu
ingresso no PET;
4.4. Descumprimento das obrigações junto às pró-reitorias de graduação,
de extensão e/ou de pesquisa, ou equivalentes;
4.5. Descumprimento dos deveres do bolsista previstos nas Portarias MEC
nº 976 de julho 2010 e 343 de 24 de abril de 2013;
4.6. Por faltas não justificadas às atividades do programa PET.

5. CRONOGRAMA
ETAPAS DA
SELEÇÃO
Divulgação do Edital

DATA

21/10

HORA

LOCAL

-

Prograd,
PET Serviço
Social e blog
do PET

Segunda a sextafeira das 14 às 18
horas.

Inscrições

03 e 08/11

Redação

28/11

14 horas

Dinâmica de grupo

29/11

14 horas

Divulgação do
resultado parcial –
Lista de aprovados
para entrevista

30/11

9 horas

Entrevista

02/12

A partir das
14 horas

Resultado Final

05/12

17 horas

Sala do PET
Serviço
Social
Sala 101- ED
1
Sala 101 ED 1
Fixado na
porta do PET
Serviço
Social e blog
do PET
Sala do NET
(em frente ao
PET)
Fixado na
porta do PET
Serviço
Social e blog
do PET

Obs: O resultado parcial e final poderá ser consultado no blog:
www.petservicosocialufes.wordpress.com

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Banca de Seleção do
Grupo PET- Serviço Social ou pelo Comitê Local de Acompanhamento e
Avaliação (CLAA);
6.2 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

__________________________________________
Sílvia Neves Salazar
Tutora do Grupo PET de Serviço Social

