
 

 

SRS (AS). GRADUANDOS (AS). 

Comunicamos que o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET), do curso 

de Geografia da Universidade Federal de Goiás, aprovado pela CAPES em 1994, 

realizará processo seletivo para bolsista e não bolsistas. 

1. VAGAS 

Serão disponibilizadas, inicialmente, 05 (CINCO) vagas para bolsistas e 02 

(duas) para não bolsistas (Voluntários(as)). 

2. PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de Geografia (Licenciatura 

ou Bacharelado) e estar cursando no máximo até o 4º período do curso. 

2.2 Possuir média global superior a 6,0 (seis) na totalidade das disciplinas 

cursadas. 

2.3 Comprometer-se a dedicar um número mínimo de 20 (vinte) horas semanais ao 

Programa. 

2.4 Ao ingressar no PET o candidato não poderá acumular bolsa, exceto para não 

bolsistas e bolsa permanência.  

2.5 O candidato não pode ter vínculos empregatícios e nem desenvolver estágio 

remunerado, excetuando o estágio curricular. 

3. INSCRIÇÕES 

A inscrição no processo seletivo deve ser feita via email, entre os dias 19 a 22 

de novembro de 2018. 

O(a) candidato(a) deve enviar mensagem para o email: 

selecaopetgeoufg@gmail.com, com as seguintes informações: 

Assunto: Inscrição no processo seletivo do PET-Geografia – 2018 

Nome do(a) candidato(a):  

EDITAL 2018 PET-GEO - SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 

PARA O PET-GEOGRAFIA/UFG 

mailto:editalselecaopetgeo2018@gmail.com


Matricula – UFG: 

Número da carteira de identidade e órgão expedidor: 

Telefones de contato: 

A ausência de alguma das informações acima poderá ocasionar o indeferimento da 

inscrição.  

Email (mensagem) enviado fora do prazo ocasionará o indeferimento da inscrição. 

Não nos responsabilizamos por erros na digitação do endereço eletrônico ou 

qualquer outro problema técnico que iniba o recebimento do email enviado pelo(a) 

candidato(a). 

No dia e horário da entrevista os candidatos devem apresentar os documentos 

comprobatórios: carteira de identidade ou outro documento com foto e histórico 

acadêmico carimbado e assinado por servidor da secretaria dos cursos de 

Graduação ou coordenador de curso ou do CGA-UFG. Este documento deverá ser 

original.  

No dia e horário da realização da prova escrita os candidatos devem 

apresentar apenas documento comprobatório: carteira de identidade ou outro 

documento com foto 

A não apresentação desses documentos resultará na eliminação do 

candidato do certame. 

4. HOMOLOGAÇÃO 

A homologação das inscrições será divulgada no dia 26 de novembro de 

2018. A divulgação ocorrerá no Mural do IESA, na porta da sala A-35 (Grupo 

PET-GEOGRAFIA) ou pelo endereço do facebook do grupo PET-GEOGRAFIA 

no seguinte link: https://www.facebook.com/search/top/?q=petgeo%20ufg 

5- ETAPAS PARA O PROCESSO SELETIVO 

5.1- Análise do histórico acadêmico: refere-se à média global contida no Histórico 

Acadêmico apresentado pelo candidato no ato da inscrição. 

5.2- Prova escrita: será uma redação sobre temas presentes no MANUAL DE 

ORIENTAÇÕES DO PET, disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf.  Será realizada no dia 03 

de dezembro de 2018 a partir das 14 hs, no Instituto de Estudos 

Socioambientais/UFG, sala A-35. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=petgeo%20ufg
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf


5.3- Entrevista: Será realizada no dia 04 de dezembro de 2018, a partir das 14 hs, 

no Instituto de Estudos Socioambientais/UFG, sala A-35.  

Na entrevista poderá ter arguição sobre pontos do histórico escolar, sobre 

temas da Geografia, sobre suas expectativas sobre o curso e o Programa de 

Educação Tutorial.  

5. APROVAÇÃO 

As etapas terão o valor de 10,0 pontos, sendo que a ausência em alguma das 

etapas do processo, implicará automaticamente na exclusão do(a) candidato(a) do 

processo seletivo. 

Para a aprovação, os (as) candidatos (as) precisam atingir média final igual ou 

superior a 6,0 pontos (seis pontos).  

6. RESULTADO 

6.1  A nota final será a média da soma das notas obtidas nas três etapas do 

processo seletivo. 

6.2 O resultado final com a lista dos nomes dos candidatos e média final será 

divulgado em até 72 horas após o final da realização da última etapa do 

processo de seleção. A divulgação ocorrerá no Mural do IESA, na porta da 

sala A-35 (Grupo PET-GEOGRAFIA) ou pelo Facebook do grupo PET-

GEOGRAFIA, no seguinte endereço: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=petgeo%20ufg. 

6.3 A classificação dos aprovados ocorrerá por ordem da média final das três 

etapas, resguardando os critérios de desempates, conforme constante nesse 

edital.  

Os aprovados que não forem classificados dentro das vagas disponíveis, serão 

listados no cadastro de reserva e serão convocados de acordo com as necessidades 

do grupo, caso haja desistência ou desligamento de algum bolsista ou não bolsista. O 

programa não tem obrigação legal de convocação dos listados no cadastro de reserva. 

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o (a) 

candidato(a) que apresentar na seguinte ordem: 1o – maior nota na análise do 

histórico acadêmico; 2o – maior nota na prova escrita; 3º. Maior nota na entrevista; 

4o– candidata(o)com mais idade. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=petgeo%20ufg


 

8. CONVOCAÇÃO 

Os candidatos aprovados e convocados serão efetivados e suas atividades terão 

início no mês de fevereiro de 2019. 

9.  CRONOGRAMA 

Etapas Datas Local 

Inscrições 19/11 a 22/11/2018 Pelo email: 

selecaopetgeoufg@gmail.com 

conforme descrito no edital item 3. 

 

Homologação 

 

26/11/2018 

Sala A-35 

Será afixada na porta desta sala e 

e pelo facebook do PET-

GEOGRAFIA: 

https://www.facebook.com/search/t

op/?q=petgeo%20ufg 

 

Prova  03/12/2018 

Inicio às 14hs    

Sala A-35 - IESA 

Entrevista 04/12/2018 

Inicio às 14hs 

Sala A-35 - IESA 

 

Resultado final 

Até 72 horas após 

o encerramento 

das entrevistas  

Sala A-35 

Será afixada na porta desta sala e 

e pelo facebook do PET-

GEOGRAFIA: 

https://www.facebook.com/search/t

op/?q=petgeo%20ufg 

 

10.  VALIDADE DO EDITAL E OUTRAS OBSERVAÇÕES 

Este edital tem validade de 08 (oito) meses. Os(as) cinco melhores 

classificados(as) assumirão como bolsistas (desde que atendam as exigências do 

edital) e os seguintes poderão assumir como não-bolsistas (voluntários) (até o limite 

de 2 (dois) não-bolsistas). Se os convocados para assumir como não-bolsista 

(voluntário) declinarem em assumir, declinarão, simultaneamente, da vaga bolsista, 
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caso ocorra a vacância de alguma vaga de bolsista a posteriori. Terão prioridade no 

caso de uma vacância de bolsa, os (as) petianos(as) voluntários (as) 

Os candidatos aprovados e que não foram convocados para assumir as vagas de 

bolsistas ou não-bolsista (voluntário) comporão um cadastro de reserva (cuja validade 

será de 8 (oito) meses), se convocados, a posteriori, deverão apresentar histórico 

acadêmico com média global igual a superior a 6,0 após a homologação do resultado 

deste processo seletivo. Caso contrário não serão admitidos no programa. E estarem 

de acordo com as normas de admissibilidade ao Programa de Educação Tutorial, 

constantes neste edital. 

SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

O programa tem por característica geral a melhoria da qualidade da formação dos 

alunos no Ensino Superior, em nível de graduação, tendo em vista sua preparação 

para a pós-graduação e para as atividades do mundo do trabalho e do exercício 

profissional. Também, é esperado que o programa seja um multiplicador dentro dos 

cursos em que estão presentes.  

Mais informações poderão ser obtidas na sala do PET (A-35) ou pelo email: 

selecaopetgeoufg@gmail.com. 

Goiânia, 07 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ronan Eustáquio Borges 

Tutor do PET-Geografia/UFG 
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