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O PET-Enfermagem-UFC, junto ao Departamento de Enfermagem/FFOE/UFC realizará 

processo seletivo para provimento de três (03) vagas para bolsistas remunerados e uma (01) 

vaga para bolsista voluntário do Programa de Educação Tutorial - PET Enfermagem UFC. 

 

1. Requisitos da Inscrição; 

 

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

cursando do segundo ao quinto semestres;  

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 a Inscrição;  

 

2.1. Documento de identificação com foto digitalizado; 

2.2. Histórico Escolar mais atual do Curso de Enfermagem; 

2.3. Memorial, contendo as seguintes informações: naturalidade, escolaridade, habilidades, 

experiências em atividades: comunitárias, curriculares, extracurriculares e outras informações 

pessoais que julgar relevante; 

 2.3.1. As configurações e layout são livres 

 2.3.2. Deverá conter, no máximo, duas (02) páginas 

 2.3.3. Deverá ser anexado em formato de PDF no Formulário de Inscrição 

2.4. 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/ 

 

EM CASO DE AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO, A INSCRIÇÃO SERÁ 

INDEFERIDA E O CANDIDATO ELIMINADO. 

 

3. Etapas da Seleção: 

 

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

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

 

3.1. Primeira Etapa: 

Participação no Seminário sobre o PET-Enfermagem-UFC. A ausência do candidato ao 

Seminário implicará em eliminação do processo seletivo; 

 

3.2.Segunda Etapa: 

Prova Escrita de Redação, de Manual de Orientações Básicas do Programa de 

Educação Tutorial - MOB-PET (disponível no site http://www.petenfermagem.ufc.br/)  

e de Inglês. 

 

 

Prova Escrita de Redação (70 pontos) + Prova Escrita de Inglês (15 pontos) + Prova Escrita 

do MOB (15 pontos) = 100 pontos 

O candidato deverá obrigatoriamente obter 60% de acerto na Prova Escrita de Redação. 

● Prova Escrita de Redação do tipo dissertativa-argumentativa (70 pontos): 

Pontuação Mínima 42 pontos. O candidato que não obtiver essa nota mínima será 

eliminado do processo seletivo; 

● Prova Escrita de Inglês (15 pontos): A pontuação da Prova Escrita de Inglês será 

de cunho eliminatório. Pontuação mínima de 3 pontos; 

● Prova escrita do MOB (15 pontos): A pontuação da Prova Escrita do MOB será de 

cunho eliminatório. Pontuação mínima de 3 pontos; 

 

A pontuação total da segunda etapa será o somatório das pontuações das Provas Escritas de 

Redação, Inglês e MOB. 

 

3.3. Terceira Etapa: 

 

EXPOSIÇÃO ORAL:  

As manchetes abaixo deverão direcionar a apresentação do candidato 

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


 

 
 

 
 

 O tempo máximo de apresentação será 10 minutos e o candidato poderá utilizar qualquer 

recurso audiovisual que julgar necessário. O PET disponibilizará kit multimídia com 

computador e data-show. Caso deseje utilizar esse recurso, o participante deverá enviar até 

vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min) do dia anterior o arquivo em PDF 

das apresentações orais. 

 

3.4. Quarta Etapa: 

Entrevista: Serão entrevistados até três (03) vezes o número de vagas disponibilizadas e que 

estejam classificados a partir da média das etapas anteriores. 

 3.4.1. Haverá dois momentos destinados para a entrevista, os quais o primeiro será 

coletivo e o segundo individual. 

 



 

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. Nota da prova escrita (Redação); 

4.3.3. Entrevista; 

4.3.4. Nota do histórico escolar; 

4.3.5. Menor semestre cursado. 

 

5. Vagas: 

 

Serão ofertadas três (03) vagas remuneradas e uma (01) vaga voluntária. Os candidatos 

selecionados iniciarão imediatamente as atividades do PET, com previsão de bolsa para 

2022.2 e o candidato voluntário será efetivado em 2023.1, com previsão de bolsa para o 

mesmo semestre. 

 

6. Cadastro Reserva: 

 

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

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

permanência dos candidatos em um cadastro reserva não obriga o programa a chamá-los, nem 

inviabiliza a realização de uma nova 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, mas pode ser prorrogado até o 10º semestre, a depender do desempenho e da 

disponibilidade de horários do bolsista. 

 

8. Datas e Locais: 

 

8.1. Período de Inscrição: 29/08/2022 até dezoito horas (18h) ao dia 02/09/2022; 

8.2. Local de Inscrição: Site do PET Enfermagem/UFC; http://www.petenfermagem.ufc.br/ 

8.3. Período da Seleção: 29/08/2022 a 09/09/2022; 

Seminário sobre o PET presencial no Departamento de Enfermagem: às 8h do dia 

03/09/2022; 

Prova presencial no Departamento de Enfermagem: às 9h do dia 03/09/2022; 

Exposição Oral presencial no Departamento de Enfermagem: 06/09/2022; 

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


 

Entrevista (coletiva e individual) presencial no Departamento de Enfermagem: 

09/09/2022; 

Observação: Os horários da Exposição Oral e da Entrevista serão divulgados 

posteriormente, nas mídias sociais do PET-Enfermagem-UFC; 

8.4. Local da Seleção: Departamento de Enfermagem da UFC 

 

Fortaleza, 17 de agosto de 2022.  

 

______________________________________ 

Profª. Drª Priscila de Souza Aquino 
Tutora do Programa de Educação Tutorial – PET 

 

 
_____________________________________________ 

Prof.ª Drª. Lorena Pinheiro Barbosa  

Chefe do Departamento de Enfermagem - UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 


