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Edital no 01/2021 para Seleção de Bolsista PET 

 

O Departamento de Enfermagem/FFOE/UFC realizará processo seletivo para provimento 

de duas (02) vagas para bolsistas remunerados do Programa de Educação Tutorial - PET 

Enfermagem UFC, 

 

1.  Requisitos para Inscrição: 

 

1.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Enfermagem da UFC, 

cursando do segundo ao quinto semestre.  

1.2. Não ser bolsista remunerado de qualquer outro programa ou, caso seja selecionado 

para o PET, opte por uma das bolsas; 

1.3. Ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 

1.4. Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do Programa; 

1.5. Assumir o compromisso de cumprir as normas do Programa, segundo o Ministério 

da Educação/ Secretaria de Ensino Superior – (MEC/SESU). 

 

 

2. Documentos Obrigatórios para Inscrição: 

 

2.1. Documento de identificação com foto digitalizado; 

2.2. Histórico Escolar mais atual do Curso de Enfermagem; 

2.3. Formulário de Inscrição devidamente preenchido. 

 

 OS DOCUMENTOS SUPRACITADOS DEVERÃO SER ANEXADOS AO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE, DISPONIBILIZADO NO SITE DO PET 

ENFERMAGEM UFC: http://www.petenfermagem.ufc.br/ (Data) 

 

EM CASO DE AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO, A INSCRIÇÃO SERÁ 

INDEFERIDA E O CANDIDATO ELIMINADO. 

 

http://www.petenfermagem.ufc.br/


 

3. Etapas da Seleção: 

 

O processo seletivo para o preenchimento da vaga do PET-Enfermagem constará de 

quatro (04) etapas, sendo cada uma delas eliminatórias, nos termos abaixo descritos: 

 

3.1. Primeira etapa: 

O candidato deverá participar do Seminário sobre o PET-Enfermagem-UFC que será 

transmitido pelo Google Meet. O link para participação no seminário será enviado por e-

mail, com 1h de antecedência da realização da atividade. A ausência do candidato nesta 

etapa implicará em eliminação do processo seletivo.  

 

3.2. Segunda Etapa:  

Prova Escrita (0-85): Após o Seminário sobre o PET-Enfermagem-UFC serão 

disponibilizados o tema e o formato da prova. Ao final do seminário também será enviado 

um formulário online para que a prova escrita seja anexada (formatos possíveis: jpeg, pdf, 

docx). O formulário ficará disponível por UMA HORA E MEIA. 

 

3.3. Terceira Etapa: 

 

EXPOSIÇÃO ORAL:  

As manchetes abaixo deverão direcionar a apresentação do candidato (0-100): 

 

TEXTO 1: 

 



 
 

 

TEXTO 2: 

 

 
 

A apresentação deverá ser realizada pela plataforma Google Meet e contará com o tempo 

máximo de 10 minutos. O link para participação será enviado por e-mail, com 1h de 

antecedência da realização da atividade. O candidato poderá utilizar qualquer recurso 

audiovisual que julgar necessário.  

 

 

3.4. Quarta Etapa: 



Entrevista (0-115): Nesta etapa serão abordados aspectos subjetivos e sobre o Manual 

de Orientações Básicas (MOB) do PET disponível em: portal.mec.gov.br. Serão 

entrevistados até três (03) vezes o número de vagas disponibilizadas e que estejam 

classificados a partir da média das etapas anteriores. Todas as entrevistas ocorrerão pela 

plataforma Google Meet.  

 

3.5. A nota será calculada da seguinte forma para todos os candidatos: 

 

Nota final = Nota da prova escrita + Nota exposição oral + Entrevista 

      3 

 

4. Classificação: 

 

4.1. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação pela maior 

média; 

4.2. Em caso de desistência, serão convocados os candidatos na ordem de aprovação na 

seleção; 

4.3. Findo o processo seletivo, em caso de empate entre os candidatos, serão adotados os 

seguintes critérios para o estabelecimento da classificação:  

           4.3.1. Nota da exposição oral; 

      4.3.2. Entrevista;  

      4.3.3. Nota da prova escrita; 

      4.3.4. Nota do histórico escolar; 

      4.3.5. Maior período cursado. 

 

5.  Vagas: 

 

Serão ofertadas duas (02) vagas remuneradas. Os candidatos selecionados iniciarão 

imediatamente as atividades do PET, com previsão de bolsa para 2020.2. 

 

6.  Cadastro de Reserva: 

 

Os candidatos classificáveis irão para um cadastro de reserva do Programa. Caso o PET-

Enfermagem necessite chamar algum candidato, será respeitada a ordem de classificação.  

 

A permanência dos candidatos em um cadastro de reserva não obriga o programa a 

chamá-los, nem inviabiliza a realização de uma seleção, caso haja necessidade do 

preenchimento de uma nova vaga.  

 

7. Tempo de Permanência no Programa   

 

O bolsista aprovado nesta seleção terá tempo de permanência no Programa até o 8º 

semestre da graduação, havendo a possibilidade de extensão da bolsa a partir de uma 

avaliação ao final do período proposto. Tendo em vista que a PROGAD disponibiliza o 

certificado a partir de dois (2) anos completos no Programa, caso haja candidato aprovado 

do quinto (5º) semestre, este deverá ter ciência da possibilidade de não haver certificação 



de petiano, contudo haverá declaração disponibilizada pelo tutor que poderá contar como 

horas complementares. 

 

8. Datas e Locais: 

 

8.1. Período de Inscrição: 12 a 15/01 (até às 22h pelo site); 

8.2. Local de Inscrição: Site do PET Enfermagem/UFC; 

http://www.petenfermagem.ufc.br/ 

 8.3. Período da Seleção:  

16/01 - Seminário sobre o PET-Enfermagem, das 08h às 09h;        

16/01 - Prova Escrita, das 09h às 10:30h. 

18/01 - Exposição Oral (tarde); 

22/01 – Entrevista (tarde). 

        Observação: Os horários da Exposição Oral e da Entrevista serão 

divulgados posteriormente. 

 

 

Fortaleza, 12 de janeiro de 2021.  

 

 

______________________________________ 
Profª. Drª Priscila de Souza Aquino 

Tutora do Programa de Educação Tutorial – PET 

 

 
__________________________________________ 

Prof.ª Drª. Lorena Barbosa Pinheiro 

Chefe do Departamento de Enfermagem – UFC 

 

 

http://www.petenfermagem.ufc.br/

