EDITAL PET Nº 060/2020
EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTOR(A) DO GRUPO PET CONEXÃO DE SABERES
CULTURA
Homologação da Inscrição da Candidata: Maira Pêgo de Aguiar.
1.1 Poderão inscrever-se aqueles que preencherem os seguintes critérios:
I. Pertencer ao quadro permanente da UFES em regime de tempo
ok
integral e dedicação exclusiva;
II. Ter título de doutor e, excepcionalmente, de mestre; desde que
ok
não haja inscrição de doutores e seja devidamente justificado pelo
CLAA e aprovado pela Comissão de Avaliação;
III. Possuir graduação e estar lotado em um dos Departamento das
ok
áreas discriminadas a seguir: Artes Plásticas, Artes Visuais,
Geografia, História, Letras Português e Pedagogia;
III. Comprovar atuação efetiva na graduação por três anos anteriores ok
à publicação do presente edital;
IV. Comprovar atividades de pesquisa e extensão por três anos
ok
anteriores à publicação do presente edital.
1.1.1. O período das atividades comprovadas nos itens IV e V não necessita ser
ininterrupto, de tal forma que professores que tenham se afastado da instituição para
realizar estágio ou outras atividades de ensino, pesquisa e extensão não estão impedidos
de exercer a tutoria.
1.3 As inscrições serão realizadas mediante a autuação de processo digital pelo LEPSIMA,
da seguinte maneira: h) Após autuar o processo, na aba peças, acrescentar os seguintes
documentos:
Ficha de Qualificação Funcional da UFES, obtida em servidor.ufes.br
Extrato do Currículo Lattes (Anexo II preenchido) do candidato
ok
contendo a descrição das atividades de ensino, pesquisa, extensão,
orientação de estudantes e participação em conselhos acadêmicos,
realizadas no último triênio (2018 a 2020). O extrato deve conter em
anexo cópia do Currículo Lattes completo e atualizado do candidato
e, caso alguma atividade não seja verificável no Lattes, demais
documentações comprobatórias para aferição da pontuação
Plano de trabalho a ser implementado (até três laudas)
ok
Relatório de informações para progressão docente obtido em
ok
docente.ufes.br
Declaração de conhecimento das normas que regem a atividade de
ok
Tutor de grupo PET e de aceite das normas contidas neste Edital
(data, local, horário, critérios e procedimentos de seleção) (Anexo I
preenchido)
Declaração, redigida pelo candidato, de disponibilidade para iniciar
ok
as atividades relativas ao Programa imediatamente após ser
selecionado no edital e cadastrado no sistema do PET
Arquivo com informações do nome completo, e-mail, celular e
ok
telefone fixo do candidato
Considerando que a candidata cumpre todos os requisitos exigidos, a comissão de seleção
Homologa sua Inscrição. Assina, eletronicamente, o presidente da comissão:Hélio
Zanquetto Filho
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