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Seleção de bolsistas para o PET de Ciências Sociais – 2012 

 
 

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

estudantes de graduação desse curso que estarão abertas, no período de 25 de setembro a 1º 

de outubro de 2012, as inscrições para seleção 01(um/uma) bolsista e cadastro de reserva 

para o Programa.  

 

Requisitos do (a) Candidato(a):  

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

- Apresentar coeficiente de rendimento igual ou superior a 7 (Sete); 

- Não ter vínculo empregatício durante a vigência da bolsa; 

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

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

- Estar cursando 2º, 3º ou 4º período. 

 

Documentação necessária:  

- Ficha preenchida no ato da inscrição (disponível na Coordenação de Ciências Sociais);  

- Histórico escolar atualizado;  

- Cópia da carteira de identidade;  

- Termo de compromisso (disponível na Coordenação do Curso de Ciências Sociais).  

 

Etapas da seleção:  

- Período de inscrição: 25 de setembro a 1º de outubro de 2012. 

- Integralização: 02 de outubro de 2010, 9h às 11h  

- Prova escrita com base em bibliografia indicada: 03 de outubro de 2010, 9h às 12h 

- Entrevista: 05 de outubro de 2010, início às 9h  

 



As atividades de seleção serão realizadas na sala do PET ou, havendo grande número de 

inscritos, em locais a serem divulgados no mural do corredor do Curso de Ciências Sociais.  

 

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

embora a participação na integralização não seja contabilizada para efeito de nota. 

As notas serão decididas pelos membros da Comissão Examinadora, que atribuirão de 

zero a 10 às provas escrita e entrevistas de cada candidato. A nota final será a média 

aritmética das notas obtidas nas duas provas. 

A Comissão Examinadora será constituída  pela tutora e mais dois professores do 

DESOC, e de um representante dos bolsistas. 

 

Serão aprovados/as os/as candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a sete. 

O Quociente 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 de vagas. 

Surgindo nova(s) vagas no Programa, outros/as candidatos aprovados serão convocados, 

desde que não tenha transcorrido mais de um ano após a realização do processo seletivo e 

obedecendo a ordem de classificação. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção; 

 

A  Bibliografia de seleção estará disponível aos candidatos na Xerox de Ciências Sociais a 

partir do primeiro dia de inscrição. 

 

 

 __________________________________________________ 

Profa. Arleth Santos Borges 

(Tutora PETCS-UFMA) 
 


