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EDITALDESELEÇÃO 

OGrupodoProgramadeEducaçãoTutorial(PET)MEC/SESu/DIFES:“EncontrosSociais:praticandoo
diálogo, construindo relações”, torna público o processo de seleção de candidatos/as às vagas de
futuros/as bolsistas PET, não bolsistas PET e cadastro de reserva, nos termos estabelecidos neste
EditaldeacordocomaLeinº11.180,de23desetembrode2005edaPortarianº976,de27dejulho
de2013e,aindaaodispostonasseguintescláusulas: 

1.CRITÉRIOSPRELIMINARES 
1.1 TerfrequentadooEnsinoMédiointegralmenteemescolapública. 
1.2 Estar devidamente matriculado/anoscursosdeCiênciasSociais;CinemaeAudiovisual;Direito;
Geografia; História; Pedagogia; Psicologia; Serviço Social; ou Rádio Tv e Internet,entreo2°eo5°
período; 
1.3TerocoeficientedeRendimentoEscolarigualoumaiordoquecinco; 
1.4Terdisponibilidadeparadedicar20(vinte)horassemanaisàsatividadesdoprograma; 
1.5LeroManualdeOrientaçõesBásicas(MOB)doPET. 

2.VAGAS 
2.1 Serão disponibilizadas sete vagas distribuídas da seguinte maneira: duas vagas destinadas à
amplaconcorrência,duasparapessoasnegras(pretasepardas),umaparapessoascomdeficiência
(PcD), uma para pessoas trans - travestis,transfemininasoutransmasculinas,eumaparapessoas
indígenas. 
2.1.1Oscandidatossópodemconcorreremumamodalidade,indicadanoatodainscrição. 
2.1.2Dassetevagas,umaserápararecebimentoimediatodebolsa,asdemaisserãoparanão
bolsistas, que passarão a receber bolsa conforme houver liberação no interior do grupo,
seguindoaordemdeclassificaçãodos/asaprovados/as. 
2.2 Haverá cinco candidatos/as classificados/as como cadastro de reserva, sendo um de cada
modalidade. 

3.I NSCRIÇÃO 
3.1Ainscriçãodo/acandidato/aimplicaránoconhecimentoenaaceitaçãodasnormasecondições
estabelecidasnesteedital,emrelaçãoàsquaisnãopoderáalegardesconhecimento. 
3.2 Ainscriçãoparaoprocessoseletivodeveráserfeitaatravés doformuláriodisponívelem:
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bit.ly/377d1kg 
3.3Operíododeinscriçãoseiniciaem30dejulhoeseencerraem11deagosto. 
3.4Noatodainscriçãoo/acandidato/adeveráanexarosseguintesdocumentos,emformatopdf,jpg
oupng. 
3.4.1CópiadoHistóricoEscolaremitidopeloSIGA; 
3.4.2C
 urriculumVitaeconformemodelodisponívelnolink:b
 it.ly/373RJUT 
3.4.3Foto3x4recente; 
3.4.4. Documento comprobatório de que cursou integralmente o Ensino Médio em escola
pública(ficha19,históricoescolar,certificadodeconclusãodoensinomédioouoprintdetela
daseleçãoSISUnacotaL5); 
3.4.5 Para candidatos/as às vagas destinadas a pessoas negras, com deficiência, trans, ou
indígenasserãoexigidasasseguintesdocumentaçõesadicionais: 
3.4.5.1 para pessoas com deficiência, negras, indígenas ou trans a autodeclaração
conformeoanexo1. 
3.4.5.2 para pessoas com deficiência, negras e indígenas aprovadas no sistema de
cota/Sisu,oprintdateladalistadeclassificaçãodoSisuUFPE. 
3.4.5.3parapessoasqueadquiriramdeficiênciaapósoingressonaUFPE,laudomédico
circunstanciado que deve atestar as categorias e ograudadeficiência,nostermosdo
art.4ºdoDecretonº3.298/1999,comexpressareferênciaaocódigocorrespondenteda
ClassificaçãoInternacionaldeDoença(CID).(ConformeaPortariaNormativadoMECnº
9,de5demaiode2017). 
3.5Aentregacompletaecorretadosdocumentosédeinteiraresponsabilidadedo/acandidato/a.A
omissãooufalsidadedeinformaçõesoudocumentosimplicanaperdadavagaaqualquertempo. 

4.DOPROCESSOSELETIVO 
4.1Aseleçãoserácompostadetrêsfases: 
4.1.1 Primeira Fase: Inscrição online. Haverá conferência dosdocumentossolicitadosparaa
homologação da inscrição. A ausência de qualquer documento exigido implicará na não
homologaçãodainscrição. 
4.1.2S egundaFase:Dissertação(peso5). 
4.1.2.1 O/a candidato/a deve elaborar uma dissertação de até duas páginas, com
margens normais (superior e inferior 2,5cm, e laterais3cm),usandofonteTimesNew
Roman12eespaçamentoentrelinhasde1,5etextojustificado. 
4.1.2.2Adissertaçãodevecontersuaapresentaçãoeaexpectativaquantoaosimpactos
de sua inserção no PET em sua trajetória acadêmica, pessoal e profissional; na
comunidade acadêmica; e na comunidade externa. Espera-se que o/a candidato/a
demonstreconhecimentoquantoaogrupoPET. 
4.1.2.3 A comissão de seleção adotará critérios de avaliação que considerem a
singularidade linguística da pessoa comdeficiência,nodomíniodamodalidadeescrita
dalínguaportuguesa. 
4.1.2.4 O/a candidato/a que obtiver nota inferior a 5seráeliminado/a. Adissertação
seráanexadajuntoaoformuláriodeinscrição.
4.1.3TerceiraFase:E ntrevista(Peso5). 
4.1.3.1A
 entrevistaserárealizadademaneirasíncrona,viaplataformaGoogleMeet. 
4.1.3.2Asentrevistasserãoindividuais,comduraçãomáximade30minutos,realizadas
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conformeaordemestabelecidanalistadivulgadanasredessociaisesitedoPET
EncontrosSociais. 
4.1.3.3Osentrevistadoresserãoosintegrantesdacomissãodeseleção,compostapela
tutoraetrêsdiscentesdogrupo. 
4.1.3.4 Serão analisados: o potencial de trabalhar em grupo,oconhecimentosobreo
PET e a capacidade de argumentação da/o candidata/o. Será observada, ainda, a
coerênciadaentrevistado/acandidato/acomadissertaçãoeseuC
 urriculumVitae. 
4.2Arespeitodacomunicaçãocomoscandidatosduranteoprocessoseletivo: 
4.2.1 O contato inicial será feito através do email institucional, fornecido no formulário de
inscrição; 
4.2.2UmgruponoWhatsappserácriadoparafacilitaracomunicação,entretanto,somenteos
administradorespoderãoenviarmensagens. 
4.2.3Contamoscomadisponibilizaçãonoformuláriodeinscriçãodecamposespecíficospara
que o/a candidato/a com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia
assistivanecessáriosparasuaparticipação. 

5.BOLSASECLASSIFICAÇÃO: 
5.1 As bolsas do PET são vinculadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
equivalentesàdeiniciaçãocientífica,novalordeR$400,00. 
5.2 As bolsas serão disponibilizadas na seguinte ordem,sendopreenchidaspelos/ascandidatos/as
comamaiornotafinaldecadamodalidade:1)pessoanegra(pretaeparda),2)amplaconcorrência,
3)PcD,4)pessoatrans,5)indígena. 
5.3 Em caso de desistência de algum classificadonoprazodeummês,seráconvocado/aaquele/a
commelhorpontuaçãodentrodamesmamodalidade. 
5.4 Em caso de ausência de aprovados/as em alguma das modalidades, aclassificaçãopassaráao
gruposeguinte,conformeaordemindicadanoinciso5.2. 
5.5Os/asclassificados/asdocadastrodereservaserãoconvocados/asconformehouverliberaçãono
interiordogrupo,seguindoaordemdeclassificaçãodos/asaprovados/as. 
5.6.Paraefeitosdevisualização,divulgamosoquadrocomaordemdeclassificação: 

QUADRODECLASSIFICAÇÃO 
1.



BOLSISTA 

pessoanegra(pretaeparda) 

2.



NÃOBOLSISTA 

amplaconcorrência 

3.



NÃOBOLSISTA 

PcD 

4.



NÃOBOLSISTA 

pessoatrans 

5.



NÃOBOLSISTA 

indígena 

6.



NÃOBOLSISTA 

pessoanegra(pretaeparda) 

7.



NÃOBOLSISTA 

amplaconcorrência 
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8.



CADASTRODERESERVA 

PcD 

9.



CADASTRODERESERVA 

pessoatrans 

10. 

CADASTRODERESERVA 

indígena 

11. 

CADASTRODERESERVA 

pessoanegra(pretaeparda) 

12. 

CADASTRODERESERVA 

amplaconcorrência 



6.RESULTADO 
6.1 Os resultados parciais e final serão divulgados nas redes sociais do PET Encontros Sociais,
conformeocalendárioaseguir. 

7.ATRIBUIÇÕESDO/APETIANO/A: 
7.1.CumprirasexigênciasdoTermodeCompromisso; 
7.2.ZelarpelaqualidadeacadêmicadoPET; 
7.3.Participardetodasasatividadesdogrupo,conformeoplanejamentoanual; 
7.4.Manterbomrendimentonocursodegraduação; 
7.5.Publicarouapresentaremeventodenaturezacientíficaumtrabalhoacadêmicoporano,
individualmenteouemgrupo; 
7.6.FazerreferênciaàsuacondiçãodebolsistaPETnaspublicaçõesetrabalhosapresentados; 

8.DASDISPOSIÇÕESFINAIS 
8.1 Os casos omissos neste edital serão avaliados pela ComissãodeSeleçãoe,senecessário,pelo
ComitêLocaldeAcompanhamentoeAvaliação(CLAA)daUFPE; 

9.CRONOGRAMA: 
DIVULGAÇÃODOEDITAL 

30DEJULHO 

INSCRIÇÃOESUBMISSÃODADISSERTAÇÃO 

30DEJULHOA11DEAGOSTO 

DIVULGAÇÃODOS(AS)APROVADOS(AS)NA1°E2°FASE 

17DEAGOSTO 

ENTREVISTAS(3°FASE) 

18A24DEAGOSTO 

DIVULGAÇÃODOS(AS)APROVADOS(AS)ECLASSIFICAÇÃO 

27DEAGOSTO 


7.LINKSIMPORTANTES 
7.1 Manual de Orientações Básicas do programa de Educação Tutorial (MOB PET):
http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes 
7.2FormuláriodeInscrição:b
 it.ly/377d1kg 
7.3ModelodoCurriculumVitae:h
 ttps://bit.ly/373RJUT 
7.4 Listas de Classificação do SISU-UFPE (paraoscandidatosqueconcorrerãopelamodalidadedas
cotas:h
 ttps://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/sisu-ufpe 
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7.5TermodeCompromisso,disponívelemh
 ttp://portal.mec.gov.br/pet/arquivos; 
7.6InstagramdogrupoPETEncontrosSociais 
https://www.instagram.com/petencontrossociais/ 
7.7FacebookdogrupoPETEncontrosSociais 
https://m.facebook.com/PetEncontrosSociais 
7.8SitedogrupoPETEncontrosSociais 
https://petencontrossociai.wixsite.com/petes 




Recife,30dejulhode2021. 


ComissãodeSeleção 



______________________ 
SoraiadeCarvalho(Presidente) 
TutoradoPETEncontrosSociais: 
ConexõesdeSaberes 


_______________________ 
DaianaFerreiradeAlmeida  
IntegrantedoPETEncontrosSociais: 
ConexõesdeSaberes 


_______________________ 
JennyferMayaraSilvadaPaz 
IntegrantedoPETEncontrosSociais: 
ConexõesdeSaberes 


_______________________ 
ThiagoHenriquedaSilva 
IntegrantedoPETEncontrosSociais:
ConexõesdeSaberes 
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ANEXOI  
(modelo) 

AUTODECLARAÇÃO 

Eu,_________________________________________________________________, 
portador(a)doRGn.:___________________,CPFn.:______________________,DECLARO 
paraofimespecíficodeatenderaoEditaldeSeleçãoparaoPETEncontrosSociais,de2021,quesou
umapessoa: 

( )pretaouparda(negra) 
( )trans-travesti,transfemininaoutransmasculina 
( )comdeficiência 
( )indígena 




___________________________,_____de_____________________de2021. 

________________________________________ 
Assinaturado/acandidato/a 
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