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Processo Seletivo para integrantes do grupo PET 2016

O grupo PET de Ciências Sociais faz saber que estará selecionando candidatos 
para participar de suas atividades. A seleção será realizada para o preenchimento 
de 2 (duas) vagas destinadas aos alunos do segundo ano, sendo um bolsista e
um suplente. Serão também, destinadas 3 (três) vagas de voluntários para 
alunos do primeiro ano, podendo estes, tornarem-se bolsistas mediante o 
desligamento de membros atuais.

1. Preâmbulo.

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado para apoiar atividades 
acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 
tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos alunos participantes, sob a 
orientação de um tutor, a realização de atividades extracurriculares que 
complementem a formação acadêmica do estudante e atendam às necessidades 
do próprio curso de graduação. 

2. Requisitos de inscrição

- Estar matriculado no primeiro ou segundo ano do curso de Ciências Sociais;
- Não ser bolsista de qualquer outro programa;
- Possuir Coeficiente de notas igual ou acima de 6,0 (requisito valido apenas aos 
alunos do segundo ano).
- Apresentar Carta de Intenções (anexo) e Histórico Sujo. 

3. Documentos necessários para a inscrição

- Histórico escolar sujo
- Carta de intenções disponível em anexo neste edital e no site
http://www.fclar.unesp.br/#!/graduacao/espaco-do-aluno/pet---programa-de-
educacao-tutorial/ciencias-sociais/processo-seletivo/arquivo-carta-de-intencoes/

4. Local e data da inscrição

As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período de 05/04/16 a 12/04/16, 
no horário das 8h. às 12h. e das 14h. às 17h., no Depto. de Antropologia, Política 
e Filosofia. 

5. Etapas do Processo Seletivo

http://www.fclar.unesp.br/#!/graduacao/espaco-do-aluno/pet---programa-de-educacao-tutorial/ciencias-sociais/processo-seletivo/arquivo-carta-de-intencoes/
http://www.fclar.unesp.br/#!/graduacao/espaco-do-aluno/pet---programa-de-educacao-tutorial/ciencias-sociais/processo-seletivo/arquivo-carta-de-intencoes/


1º Etapa: Inscrições;
2º Etapa: Redação;
3º Etapa: Dinâmica em grupo;
4º Etapa: Entrevista individual;

6. Critérios para seleção

- A análise do Histórico Sujo do candidato comprovará a veracidade das 
informações prestadas no ato de inscrição e a Carta de Intenções norteará a 4º 
etapa do processo, a saber, a entrevista.
- A avaliação da redação terá como critérios a coerência com o tema e com a 
bibliografia disponibilizada, norma culta da língua portuguesa e capacidade de 
conexão de conceitos.
- A dinâmica em grupo terá por objetivo analisar qualidades como cooperação, 
trabalho em equipe, iniciativa e liderança;
- A entrevista com banca deverá identificar o perfil do aluno e compreender suas 
motivações em relação ao programa.

7. Cronograma

Inscrições 
05 de abril a 12 de abril no Depto. de 

Antropologia, Política e Filosofia

Entrega do tema da redação 13 de abril no blog do PET
Redação 15 de abril às 14hs na Sala 32 da FCL

Dinâmica em grupo 26 de abril às 14hs na Sala 32 da FCL
Entrevistas 29 de abril às 14hs na Sala 32 da FCL

Divulgação dos resultados 02 de maio às 14hs as Sala 32 da FCL

Importante: As etapas da redação e da dinâmica em grupo poderão apresentar 
caráter eliminatório, portanto, apenas os candidatos selecionados participarão da 
etapa seguintes.

Contato: PET Ciências Sociais

Sala 13 – Núcleo de Grupos de Pesquisa

E-mail: petsociais@gmail.com

Facebook do PET Ciências Sociais

Tel: (16) 3301-6200 – Ramal: 6327

https://www.facebook.com/pages/PET-Ci%C3%AAncias-Sociais-Unesp-Araraquara/598001950295366?fref=ts


ANEXO: Ficha de inscrição – Processo seletivo PET Ciências Sociais

NOME:

IDADE:

PORQUE VOCÊ ESCOLHEU O CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS?

TEMAS DE INTERESSE NAS CIÊNCIAS SOCIAIS:

COMO VOCÊ ENTENDE O TRABALHO EM GRUPO?

VOCÊ TRABALHA? QUANTO TEMPO VOCÊ TEM DISPONÍVEL PARA O PET?

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONTINUAR NA VIDA ACADÊMICA?



CARTA DE INTENÇÃO

Escreva sobre suas expectativas e intenções em relação ao trabalho do PET.

Fonte - carta de intenção: Times New Roman 12, no máximo 3000 caracteres com 
espaços.


