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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA

A comissão de seleção de bolsistas para o Programa de Educação Tutorial - PET de
Biblioteconomia, constituída pela Portaria nº 02/2018, de 06 de março de 2018, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista as disposições contidas no Regimento Geral da UFC e de
acordo com a resolução nº 01/CEPE, de 04 de março de 2005, em conformidade com a
Resolução CONSUP/UFCA 02/2014 e em consonância com o Anexo II da Resolução nº
01/2014/CONSUP, Resolução nº 44/2015/CONSUP, torna público, para conhecimento dos
interessados, que se encontram abertas as inscrições para bolsistas PET do Curso de
Biblioteconomia.
A comissão de seleção é composta, conforme disposto no Art. 23º do Regulamento PETUFCA/2016, por: um professor tutor, um professor membro do colegiado do curso, um professor
do colegiado ou tutor de outro PET, e um aluno bolsista PET.
1 Da inscrição
1.1 Período: 07 a 15 de março de 2018, de 13h às 17h, na sala 100, Terceiro Bloco, Piso
Inferior.
1.2 Para efeito das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ser aluno regular do curso de Biblioteconomia da UFCA do 1º ao 6º semestres;
b) não ser bolsista remunerado ou voluntário de qualquer outro grupo/programa ou
projeto, ou estágio remunerado, exceto quando permitido pela legislação;
c) ter disponibilidade para 20h semanais;
d) não ter tido nenhuma reprovação por NOTA e/ou por FALTA; e
e) não estar cursando outra graduação.
2 Do Requerimento de inscrição
2.1 No ato de inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição (disponível na Sala
100) e apresentar carta de intenção impressa.
2.2 Para os alunos de 1º semestre apresentar o comprovante de matrícula e carta de intenção.

3 Da seleção
3.1 A seleção será mediante as seguintes fases:
3.1.1 Carta de intenção: nesta etapa será avaliada a capacidade de apresentar, claramente, as
ideais e intenções com relação à bolsa e atuação no PET Biblioteconomia, bem como as
normas gramaticais e construção textual. Será atribuída uma nota de 0 a 10 para a carta, com
nota mínima 7,0.
3.1.2 Avaliação de Projeto: nesta etapa será avaliada a capacidade de apresentar,
claramente, as ideais e intenções com relação ao plano para criação e execução de um
produto, serviço ou resultado exclusivo vinculado à atuação no PET Biblioteconomia, bem como
as normas gramaticais e construção textual. Será atribuída uma nota de 0 a 10 para o projeto,
com nota mínima 7,0.
3.1.3 Entrevista: Os candidatos serão entrevistados na sala 40, com data e horário que serão
afixados nas portas das salas 40 e 45, estipulados pela Comissão. Será atribuída uma nota de
0 a 10 para a entrevista, com nota mínima 7,0. Alguns critérios que serão levados em
consideração para atribuição da nota:
a) Experiência do estudante em atividades de extensão, ensino, pesquisa e cultura e/ou
trabalho voluntário;
b) Formação complementar (cursos, oficinas etc.);
c) Aspectos comportamentais pertinentes à adequação do candidato ao perfil da vaga, e
outros aspectos afins considerados pela Comissão.
3.1.4 Análise do seu desempenho acadêmico comprovado através do histórico escolar para
alunos do 2º ao 6º semestres.
3.2 Será selecionado o candidato que alcançar maior média aritmética obtida com as notas
atribuídas em cada fase.
3.3 O(s) critério(s) de desempate serão estabelecidos pela comissão de seleção;
3.4 A Seleção obedecerá ao seguinte Calendário:
Fase
Data
Horário
Inscrições com
07/03/2018 a
13h às 17h
apresentação da
15/03/2018
carta de intenção
(1ª fase)
Resultado das
15/03/2018
18h
inscrições deferidas
Prova – Elaboração
16/03/2018
14h às 17h
de projeto (2ª fase)
Resultado da prova
20/03/2018
15h
– elaboração de
projeto
Entrevista (3ª fase)
21/03/2018
14h às 18h
Divulgação do
22/03/2018
14h

Local
Sala 100 (PET Biblioteconomia)

Sala 40 e sala 45 (afixados em
porta) / Bloco II / Piso Superior
Sala a confirmar
Sala 40 e sala 45 (afixados em
porta) / Bloco II / Piso Superior
Sala 40 / Bloco II / Piso Superior
Sala 40 e sala 45 (afixados em

resultado preliminar
Período de recursos
Resultado Final
Entrega de
documentos
Início das atividades

23/03/2018 a
26/03/2018
26/03/2018

13h às 17h

27/03/2018 a
28/03/2018

13h às 17h

18h

porta) / Bloco II / Piso Superior
Sala 100 (PET Biblioteconomia)
Sala 40 e sala 45 (afixados em
porta) / Bloco II / Piso Superior
Sala 100 (PET Biblioteconomia)

02/04/2018

4 Das vagas
4.1 Serão selecionados 3 (três) bolsistas remunerados e 1 (um) bolsista voluntário.
5 Das atribuições do Bolsista PET
5.1 Participar de todas as atividades e projetos programados pelo (s) tutor (es);
5.2 Apresentar excelente rendimento acadêmico;
5.3 Apresentar excelente rendimento nas atividades desenvolvidas pelo grupo PET;
5.4 Participar como autor da Mostra UFCA.
6 Do Regime de Trabalho
6.1 O Bolsista (s) e voluntário (s) deverão dispor de carga horária mínima de 20 (vinte) horas
semanais.
7 Da remuneração
7.1 Os bolsistas selecionados receberão bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
8 Disposições Gerais
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
Juazeiro do Norte-CE, 06 de março de 2018.

Comissão de Seleção
Profª Maria Cleide Rodrigues Bernardino - Tutora PET Biblioteconomia
Profª Fabiana Aparecida Lazzarin - CoTutora PET Biblioteconomia
Profª Ariluci Goes Elliott - Docente do Curso de Biblioteconomia
Aline Fernandes de Mendonça – Bolsista PET Biblioteconomia
ORIGINAL ASSINADO

