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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS PET 

 
O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Letras da PUCRS, nos termos da 
Portaria nº 976 do Ministério da Educação de 27 de julho de 2010, abre edital para 
Seleção de Bolsistas, a realizar-se no dia 20 de março de 2017, para o preenchimento de 
2 (duas) vagas imediatas.  
 
I – DAS INSCRIÇÕES 
Art. 1º. – Poderão inscrever-se acadêmicos do curso de Letras da PUCRS que atenderem 
os seguintes requisitos: 

(a) estarem regularmente matriculados em 2017/1; 
(b) possuir Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou superior a 6.0 (não se 
aplica a alunos do primeiro semestre); 
(c) ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades 
específicas do Programa (ensino, pesquisa e extensão); 
(d) não ser bolsista de outro programa, na época da implementação da 
bolsa PET, caso seja classificado; 
(e) não possuir vínculo empregatício.  
 

Art. 2º. – As inscrições deverão ser efetuadas presencialmente no período de 06  a 17 de 
março do corrente ano, mediante preenchimento da ficha de inscrição disponível na 
Secretaria do curso de Letras. 
 
Art. 3º. – Os candidatos, no ato da inscrição, deverão entregar os seguintes documentos: 

(a) ficha de inscrição, disponível no local, preenchida e assinada; 
(b) cópia do Histórico Escolar da PUCRS atualizado (pode ser a via da Internet); 
(c) uma foto 3x4 recente.  
 

Art. 4º. – Serão necessários para a inscrição CPF, RG e nº de matrícula. 
 
Art. 5º. – Serão homologadas somente as inscrições que apresentarem toda a 
documentação exigida, nos prazos estabelecidos. 
 
II – DAS ATRIBUIÇÕES E DIREITOS 
Art. 6º. – São atribuições do aluno bolsista, de acordo com o Manual de 
Orientações Básicas (www.portal.mec.gov.br): 
 
- zelar pela qualidade acadêmica do PET; 
- participar de todas as atividades programadas pelo grupo; 
- participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, 
  pesquisa e extensão; 
- manter bom rendimento no curso de graduação; 
- apresentar bom rendimento acadêmico avaliado pelo tutor (exceto alunos do primeiro 
semestre); 

http://www.portal.mec.gov.br/


- publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, pelo menos um trabalho 
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo; 
- fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos   
apresentados; 
- cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso; 
- não receber qualquer outro tipo de bolsa-auxílio. 
 
Art. 7º. – São direitos do bolsista: 
- o aluno bolsista receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$400,00 (quatrocentos 
reais) durante a participação no Programa; 
- o aluno bolsista, após o tempo mínimo de um (1) ano de participação efetiva e 
comprovada no programa, fará jus a um certificado de participação no grupo PET em 
modelo nacional adotado pelo MEC emitido por esta Instituição. 
 
Art. 8º. – O aluno bolsista será desligado do grupo nos seguintes casos: 
- conclusão, trancamento de matrícula ou abandono do curso de graduação; 
- acúmulo de duas reprovações após seu ingresso no PET;  
- desistência do bolsista; 
- descumprimento do Termo de Compromisso (www.portal.mec.gov.br) e demais 
atribuições previstas no artigo 15 da Portaria 976, de 27 de julho de 2010; 
- prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou com o 
ambiente universitário. 
 
III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Art. 9º. – O processo de seleção será realizado conforme o quadro abaixo: 
 

ETAPA PERÍODO / DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições  
 

De 6 a 17 de março 
de 2017 

Horário do expediente 
da Secretaria do 
curso de Letras. 

Secretaria do curso 
de Letras  

Visita à sala do PET  
(etapa obrigatória)  

De 6  a 17 de março 
de 2017 

Das 15h às 18h Prédio 8, sala 501 

Redação 
 

20 de março de 
2017 

Das 14h às 15h Prédio 8, sala 501 

Entrevista /dinâmica 
 

21 de março de 
2017 
  

Das 14h às 17h 
 

Prédio 8, sala 501 

Resultados 22 de março de 
2017 

 Mural e-mail. 

 
Art. 10º. – O processo de seleção será acompanhado pela Comissão de Seleção, 
composta pelos alunos bolsistas, tutora do Grupo e professor(es) convidado(s). 
 
Art. 11º - A seleção dos bolsistas será realizada em duas etapas: 

  - redação; 
 - participação na entrevista / dinâmica de grupo. 
 

§ 1º. A entrevista terá duração aproximada de 10 minutos.  
 
 

http://www.portal.mec.gov.br/


IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Art. 12º - As etapas do processo seletivo serão avaliadas a partir dos seguintes critérios: 
§ 1º.Redação: a redação avaliará, sobretudo, a capacidade do candidato de expor suas 
ideias com clareza e coerência sobre determinado tópico, demonstrando um bom domínio 
da língua culta/padrão. 
 
§ 2º. Entrevista: capacidade de comunicação, motivação para as atividades do Programa, 
interação com os entrevistadores, pontualidade e postura acadêmica. 
 
V – DA APROVAÇÃO 
Art. 13º. – Os selecionados serão informados por meio do correio eletrônico pessoal (e-
mail) e por meio do mural informativo do curso de Letras (térreo e 2º andar). 
 
Art. 14º. – Os selecionados deverão apresentar-se para iniciar suas atividades no 
PET-Letras, prédio 8, sala 501, no dia 27 de março, às 14 horas.  
 
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 16º. – Assume-se que todos os candidatos inscritos estão cientes e de acordo com as 
normas descritas neste edital. 
 
Art. 17º. – O não comparecimento a qualquer uma das etapas seletivas torna o candidato 
inapto a continuar os procedimentos. 
 
Art. 18º. – As vagas serão preenchidas de acordo com a qualificação dos candidatos, 
desobrigando o grupo PET-Letras do preenchimento total das mesmas. Nesse caso, o 
processo seletivo será reaberto. 
 
Art. 19º. – A documentação dos candidatos passará a fazer parte do arquivo interno do 
PET-Letras. 
 
Art. 20º. – Os casos especiais ou não contemplados por este edital serão            
examinados e resolvidos pela Comissão de Seleção. 
 
 
Porto Alegre, 6 de março de 2017. 
Grupo PET-Letras PUCRS 
Contato: Silvana Souza Silveira (tutora)- silvana.silveira@pucrs.br  
 

mailto:silvana.silveira@pucrs.br

