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EDITAL Nº. 03/2015 

Seleção de BOLSISTAS e NÃO-BOLSISTAS para o Programa de Educação Tutorial de Ciências 

Sociais – 2015/2016. 

 

O Grupo PET Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão comunica aos(às) estudantes de 

graduação do Curso de Ciências Sociais (Bacharelado ou Licenciatura) que estão abertas as inscrições para 

a seleção de 06(seis) vagas e Cadastro de Reservas, para o Programa de Educação Tutorial, no período 

de 17 de dezembro de 2015 a  22 de janeiro de 2016, através da homepage 

http://petcsufma.wordpress.com . 

Observação: No período de 18 a 22 de janeiro de 2016, as inscrições poderão ser feitas também 

presencialmente na Coordenação do Curso de Ciências Sociais. 

Das 06 (seis) vagas oferecidas, de imediato, 03 (três) vagas serão com bolsa de estudo (bolsistas) e 03 

(três) vagas serão sem bolsas de estudo (não-bolsistas). As vagas com bolsa de estudo serão ocupadas 

pelos primeiros classificados ao final do processo seletivo. Os(as) aprovados(as) não-bolsistas terão 

prioridade na substituição de estudante bolsista assim que abrir novas vagas, dentro do prazo de validade do 

seletivo, que é de 01 (hum) ano, tendo como referência a data de publicação deste edital. 

O presente edital atende à Portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013 (ver ANEXO 1), que altera 

dispositivos da Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010 (ver ANEXO 2), que dispõe sobre o Programa 

de Educação Tutorial-PET, e em seu artigo 21 trata dos estudantes não bolsistas, a saber: 

 Art. 21°. Poderá ser admitida a participação de estudantes não bolsistas em até metade do número de 
bolsistas por grupo.  
§ 1° Os estudantes não bolsistas estarão sujeitos aos mesmos requisitos de ingresso e permanência e 
aos mesmos deveres exigidos para o estudante bolsista, inclusive quanto à participação no processo de 
seleção e ao atendimento do disposto no artigo 18 desta Portaria.  
[...] 
§ 3° O estudante não bolsista terá, no caráter de suplente e na ordem estabelecida pelo processo de 
seleção, prioridade para substituição de estudante bolsista, desde que preencha os requisitos para 
ingresso no PET à época da substituição. 

 
Requisitos do Candidato(a), tanto para a vaga de bolsista, como para as vagas de não-bolsistas: 

- Ser regularmente matriculado(a) no Curso de Ciências Sociais da UFMA; 

- Apresentar coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0 (sete); 

- Não ter vínculo empregatício durante a permanência no PET; 

- Não possuir outro tipo de bolsa (extensão, pesquisa ou estágio); 

- Dedicar 20h semanais às atividades do programa (Ensino, Pesquisa e Extensão); 

- Estar matriculado(a) do 2º até o 6º período do curso de Ciências Sociais (Bacharelado ou Licenciatura) 

 

http://petcsufma.wordpress.com/


 

Documentação necessária no ato de inscrição: 

- Ficha preenchida no ato da inscrição (disponível na homepage http://petcsufma.wordpress.com e na 

Coordenação do Curso); 

- Histórico escolar atualizado; 

- Cópia da carteira de identidade. 

Etapas da seleção: 

- Período de inscrição: 17 de dezembro de 2015 a  22 de janeiro de 2016; 

- Integralização: 25 de janeiro de 2016, das 09:00 às 11:00; 

- Prova escrita:  26 de janeiro de 2016, das 09:00 às 12:00; 

- Entrevista:  29 de janeiro de 2016, início às 09:00 

Indica-se aos candidatos a leitura do Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação 

Tutorial (ver ANEXO 3). A Prova Escrita será com base na bibliografia indicada (ver ANEXO 4), cujos textos 

estarão disponíveis aos candidatos na Xerox de Ciências Sociais a partir do primeiro dia de inscrição. 

As atividades deste processo seletivo serão realizadas na sala do PET de Ciências Socais/UFMA, ou 

havendo necessidade, em local a ser divulgado no mural do PET, no corredor do Curso de Ciências Sociais. 

O(a) candidato(a) deverá participar de todas as etapas; todas elas tem caráter eliminatório. As notas 

serão decididas pelos membros da Comissão Examinadora, que atribuirão de 0 (zero) a 10 (dez) à prova 

escrita e à entrevista de cada candidato. A nota final será a média aritmética das notas obtidas nas duas 

últimas etapas (prova escrita e entrevista). A Comissão Examinadora será constituída pela tutora e mais 

dois professores do DESOC, e de um(a) representante dos(as) petianos(as). 

Serão aprovados(as) os(as) candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7 (sete). O 

Quoeficiente de Rendimento será adotado como critério de desempate, tendo maior peso os mais elevados. 

Serão classificados(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as), em ordem decrescente de acordo com a 

disponibilidade das vagas.  

ATENÇÃO: Os candidatos(as) classificados(as) serão chamados(as) formalmente a assumirem suas 

vagas, ocasião em que se dará com o preenchimento e assinatura do “Termo de Compromisso”. Será 

considerado(a) como desistente o(a) candidato(a) formalmente chamado(a) que não comparecer na 

apresentação ao grupo ou não justificar formalmente sua ausência. 

Surgindo novas vagas no Programa, outros(as) candidatos(as) aprovados(as) serão convocados(as), 

pelo Cadastro de Reserva, obedecendo à ordem de classificação e ao prazo de validade do edital. 

 Este edital tem sua data de publicação em 17 de dezembro de 2015, disponível na homepage do 

Grupo PET Ciências Sociais http://petcsufma.wordpress.com/selecao-de-bolsistas/ . 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Madian de Jesus Frazão Pereira 

(Tutora do PET de Ciências Sociais da UFMA) 

http://petcsufma.wordpress.com/
http://petcsufma.wordpress.com/selecao-de-bolsistas/
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