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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

PET/ ENFERMAGEM – FURG PET/SESu/MEC  
 

A coordenação do Programa de Educação Tutorial da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande (PETEnf-FURG) de acordo com a Portaria MEC 3.385 de 29.09.2005, 

torna público o presente edital de abertura de inscrição para preenchimento de uma vaga para 

bolsista remunerado. A seleção será realizada de acordo com os seguintes critérios: 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

I - Estar regularmente matriculado na 1ª, 3ª ou 5ª séries do Curso de Graduação em Enfermagem 

da FURG. 

II - Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis). 

III - Ter disponibilidade para dedicar 20h (vinte horas semanais) às atividades do programa. 

 

INSCRIÇÕES: 

Período: de 07 a 09 de novembro de 2011 

Local: sala do PET Enfermagem 
Horário: das 8:30h às 11:30h e das 14h às 17h 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Prova de Redação 16/11/11 18h 30min Sala do PET 

Prova de Inglês* 16/11/11 18h 30min Sala do PET 

Dinâmica de grupo 21/11/11 18h 30min Sala Térreo 

Entrevista individual 22/11/11 A combinar A confirmar 

*Permitido o uso de dicionário. 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

 

I – Histórico Escolar Atualizado (exceto para a 1ª série que deverá trazer a média das notas já 

obtidas até a data da seleção e apresentar o coeficiente de rendimento até 31/01/2012). 

II - Ficha de inscrição devidamente preenchida (fornecida pelo PET Enfermagem na inscrição). 



III – Compromisso de exclusividade ao PET Enfermagem em caso de aprovação. (fornecido pelo 

PET Enfermagem na inscrição). 

IV – Foto 3x4. 

V - Currículo Lattes, com documentação comprobatória. Os candidatos poderão contar com 

auxilio das bolsistas PET Enfermagem para elaboração desse documento. 

VI – Comprovante de matrícula no segundo semestre de 2011. 

 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

 

A seleção ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2011 das 18h30min às 21 horas: 

 

I - Redação (máximo 30 linhas) fundamentada em textos. A prova de redação visa avaliar a 

capacidade de ler, compreender e interpretar criticamente textos, bem como a de mobilizar 

conhecimentos linguísticos na produção de textos que atendam aos requisitos de 

adequação,correção, coesão e coerência. Nota mínima 6,0 (seis). 

II – Análise do histórico escolar. A análise do histórico escolar tem por objetivo comprovar o 

coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 6,0 (seis). 

III – Análise do Curriculum Lattes.  A análise do Currículo Lattes tem por objetivo comprovar a 

experiência acadêmica do candidato, no ano de 2011. 

IV – Entrevista individual. As entrevistas têm como objetivo avaliar os candidatos quanto ao 

grau de interesse pelo programa, seus objetivos e disponibilidade de tempo. 

V – Prova classificatória de proficiência da língua inglesa. 

VI - Os candidatos que não comparecerem a qualquer uma das etapas estarão automaticamente 

desclassificados.  

 

 

RESULTADOS: 

 

1- A homologação das inscrições será divulgada no dia 10 de novembro de 2011. 

2- A divulgação dos aprovados na redação será no dia 21 de novembro de 2011. 

3- A divulgação da data, horário e local das entrevistas será realizada no dia 21/11/2011. 

4- A divulgação dos aprovados no processo seletivo será no dia 23/11/2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA: 

 

1 - Loyola, C. M. D Oliveira, R. M. P. A universidade “extendida”: estratégias de ensino e 

aprendizagem em enfermagem. Esc Anna Nery R Enferm. 2005; 9(3): 429-33. 

 

2 – Martins, I. L. Educação tutorial no ensino presencial: uma análise sobre o PET. Disponível 

em  http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_iv.pdf. Acessado em 4/11/2011. 

 

 

________________________________________ 

Vera Lúcia de Oliveira Gomes 

Tutora PET Enfermagem FURG 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_iv.pdf
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Ficha de Inscrição 

 

Acadêmico (a): ________________________________________________________________ 

Matricula: _____________________ Série: _________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________________ 

 

Requer inscrição ao concurso para provimento de vaga de bolsista PET Enfermagem 

FURG. 

 

Para tanto faz anexar ao presente, os seguintes documentos: 

(  ) Ficha de inscrição, 

(  ) Comprovante de matricula,  

(  ) Histórico escolar, 

(  ) Currículo Lattes, DOCUMENTADO, referente ao último ano 2010/2011. 

 

 

Nestes termos pede deferimento 

 

 

 

     Rio Grande, ___ de novembro de 2011. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comprovante de inscrição 
 

 

Certificamos pelo presente documento, que o(a) acadêmico(a) realizou inscrição no 

processo seletivo do Edital PET/Enf Nº 02/2011 

 

________________________________________________ 

(representante PET Enfermagem) 

 



Rio Grande, ___ de novembro de 2011.  
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Declaração 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________ acadêmico(a) 

regularmente matriculado(a) nesta Universidade sob o registro de matrícula nº _____ e 

CPF nº _________________ estou devidamente informado de que, caso seja selecionado(a) 

para assumir uma vaga como bolsista ou voluntário do PET Enfermagem, deverei 

renunciar a qualquer outra bolsa, mantendo dedicação exclusiva de 20 h semanais a esse 

programa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________________________ 

 

       Rio Grande, ____ de novembro de 2011. 

 

 

 
 

 


