
         UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTOR - 2015 

O comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET – Programa de 
Educação Tutorial, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abre inscrições 
para seleção de Tutor(a) do Grupo PET CONEXÕES DE SABERES – COMUNIDADE 
CAMPO. 

        As condições gerais são as seguintes: 

A) Da Inscrição dos candidatos: 
1. Período: De 29 de janeiro a 06 de fevereiro de 2015, através do e-mail 

programasufrn@hotmail.com. 
2. Documento no ato da inscrição: I) Proposta de Ação (PA) para o triênio 

2015/2017 (em formato PDF), considerando as portarias MEC 976/2010 e 
MEC 343/2013; II) Uma cópia do Currículo Lattes do candidato (em formato 
PDF). 

3. Requisitos: Os candidatos devem atender os seguintes pré-requisitos: 
1.  Pertencer ao quadro permanente da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob contrato de regime de tempo integral e dedicação 
exclusiva; 

2. Ter título de Doutor; 
3. Não acumular outro tipo de bolsa; 
4. Comprovar atividades de ensino em cursos de graduação por três anos 

(03) anteriores à solicitação; 
5. Comprovar atividades de pesquisa e extensão em cursos de graduação 

por três anos (03) anteriores à solicitação; 
6. Compromisso de dedicar carga horária semanal mínima de oito horas 

(08) às atividades do grupo, sem prejuízo das atividades de aula na 
graduação e pós-graduação; 

7. Adequar-se a um perfil que inclua: 
a. Experiência na orientação de alunos em diversos níveis; 
b. Visão interdisciplinar que envolva a tríade universitária: pesquisa, 

ensino e extensão; 
c. Interesse em desenvolver atividades orientadas para a melhoria dos 

cursos de graduação; 



d. Competências profissionais para desenvolver atividades 
coordenadas entre docentes, discentes e técnico-administrativos; 

e. Identificação com atividades desenvolvidas no campo e com os 
objetivos do PET CONEXÃO DE SABERES. 
 

B) Do Processo de Seleção 
1. A seleção do tutor será realizada a partir da análise da Proposta de Ação 

apresentada por cada um dos candidatos, além do exame do respectivo 
Currículo Lattes (CL), pela comissão seletiva e referendada pelo Comitê 
Local de Acompanhamento e Avaliação. 

2. A comissão seletiva será formada pelos seguintes membros: Tutor do PET; 
Interlocutor do PET/UFRN; Representante do PET CONEXÕES DE SABERES; 
Representante dos discentes do PET. 

3. Cada avaliador atribuirá notas para o Projeto de Ação. 
4. Em caso de haver empate, caberá ao Interlocutor do PET o desempate. 

 
O relatório final, com a divulgação do candidato(a) selecionado(a), será 
divulgado até às 17h00 do dia 10 de fevereiro de 2015, no site da Pró-
Reitoria de Graduação (www.prograd.ufrn.br). 
 

Em Natal, 28 de janeiro de 2015. 

 

Irene Alves Paiva 

Tutora do PET CONEXÕES DE SABERES COMUNIDADE URBANA 

 

Julyana Vilar de França Manguinho 

Interlocutora PET/UFRN 

 

Karina Ribeiro 

PET CONEXÕES DE SABERES 

 

Andreia da Vitória 

Representante dos estudantes PET 


