UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL
PET - Ciências Sociais

EDITAL DE SELEÇÃO 2017
O PET Ciências Sociais comunica a abertura de processo de seleção de
novas(os) alunas(os) para o Programa.
INSCRIÇÕES
As inscrições ocorrerão entre os dias: 20/02 a 03/03 de 2017, na sala do PET Ciências Sociais
(Campus Reitoria – Ed. Pedro I – 9o. andar – sala 903), nos seguintes horários: de segunda-feira a
sexta-feira das 08:00 às 17:30hrs.
BOLSAS
As bolsas têm o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e se estendem, desde que as(os) alunas(os)
cumpram as atividades e apresentem rendimento acadêmico necessário, até o término do curso.
VAGAS
Há seis vagas: duas vagas para bolsistas e quatro para voluntários. As vagas serão imediatamente
assumidas pelos seis primeiros colocados no processo seletivo. Será realizada uma lista de espera
com os demais classificados com um bom rendimento, que poderão ser convocados em caso de
desistência

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
1. Cursar o 3o período ou 5o período do curso de graduação em Ciências Sociais da UFPR
2. Ter bom rendimento acadêmico
3. Não receber outro tipo de bolsa
4. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do programa
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
1. Cópia de carteira de identidade
2. Cópia de CPF
3. Histórico Escolar com IRA
4. Carta de motivação
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
1. Análise do Histórico Escolar
2. Carta de motivação – A(o) candidato deve descrever o motivo pelo qual deseja entrar no PET. A
carta deve incluir ainda uma proposta de trabalho a ser realizada no Programa. Este texto deve ter
uma (1) página de extensão, nas normas da ABNT.
3. Entrevista individual com as(os) alunas(os) inscritas(os)

CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
Inscrições: 20/02 a 03/03 de 2017.
Entrevista: 06/03 à partir das 14:00 horas, na sala do PET Ciências Sociais
Publicação do resultado: 07/03/2017
Prazo de validade do processo seletivo: até 31/03/2018

*O resultado da seleção será divulgado em edital na porta da sala 903, do 9° andar do prédio D.
Pedro I e no blog do PET: https://petsociaisufpr.wordpress.com/

Curitiba, 20 de fevereiro de 2017.

Prof° Dr° Rafael Cardoso Sampaio
Tutor do PET Ciências Sociais
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