EDITAL DE SELEÇÃO
Preenchimento de vagas – 2018.1

Edital de Seleção no 01/2018 – PET-EE

Em, 17 de julho de 2018

O Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia Elétrica (PET-EE) da UFRN
está abrindo, através deste edital de seleção, inscrições para preenchimento do seu quadro de
bolsistas e de não bolsistas, num total de 13 vagas (com previsão imediata para inclusão de
duas vagas para bolsista, seis vagas para não bolsistas e as restantes para compor quadro de
suplência). Seguindo as portarias MEC no 343, de 24 de abril de 2013, no 976, de 27 de julho
de 2010 e a portaria PROGRAD no 020 de 05 de junho de 2017, que regem os processos de
seleção de discentes para compor o grupo PET, as condições são as seguintes:

I – Do Candidato
Os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição preenchida e assinada, junto com a
documentação necessária, na Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) ou na
sala do grupo PET-EE no NTI, obedecendo aos seguintes pré-requisitos:
a) Estar regularmente matriculado como estudante no curso de graduação de
Engenharia Elétrica com ingresso entre 2016.2 e 2018.1. Das vagas com bolsa, os
ingressantes de 2016.2 concorrerão a uma única vaga ;
b) Ser aluno nivelado ou com apenas uma reprovação, desde que já tenha obtido
aprovação ou esteja cursando a referida disciplina no momento, caso seja obrigatória;
c) Apresentar índice de rendimento acadêmico MC (Média de Conclusão) igual ou
superior a 6,0 (seis);
d) Ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais ao programa e assumir
compromisso com o desenvolvimento do programa PET e com seus objetivos;
e) Caso venha a ser contemplado com bolsa PET, não poderá ter qualquer outro tipo de
bolsa ou qualquer outra atividade remunerada. Não se enquadram neste item, os
auxílios financeiros de assistência social;

II- Da Inscrição
O candidato deverá apresentar a documentação exigida (Item III) na Secretaria do
Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) ou na sala do grupo PET-EE no NTI nos horários
descritos no Item V. O candidato que apresentar documentação incompleta não terá sua
inscrição aprovada.

III – Da Documentação
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (modelo anexo a este edital);

b) Página impressa dos Índices Acadêmicos, Histórico Escolar, Curriculum Vitae e carta
de motivação (referida no Item IV), todos atualizados, podendo ser entregues nos locais
de inscrição ou no dia da palestra (referida no Item IV);

IV – Da Seleção
a) O processo de seleção constará de três (03) etapas principais, subdivididas em suas
respectivas sub etapas e critérios de avaliação descritos abaixo:
E1: Análise de Desempenho Acadêmico (peso 2);
E2: Avaliação Escrita, envolvendo conhecimentos atuais nas áreas de atuação
da Engenharia Elétrica (peso 4);
E3: Entrevistas e Dinâmicas de grupo (peso 4):
E3.1 Palestra sobre o Programa PET (peso 0,5);
E3.2 Carta de Motivação, escrita de próprio punho justificando os
motivos pelos quais o candidato almeja ingressar no PET. (peso
1,5);
E3.3 Dinâmica de Grupo (peso 2);
E3.4 Entrevista com Petianos (peso 3);
E3.5 Entrevista participativa com professores (peso 3);
b) Em cada etapa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a média final
calculada utilizando-se a média ponderada das notas de cada etapa, conforme os pesos
descritos em no Item IV.a;
c) A divulgação dos resultados das várias etapas será feita na sala do PET, na
Secretaria do DEE, por e-mail e por meio de redes sociais.

V - Dos Prazos e Datas
As inscrições dos candidatos estarão abertas no período de 30 de julho a 03 de agosto
de 2018 das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas e devem ser realizadas na sala do
grupo PET-EE no NTI ou na Secretaria do DEE, localizada no CT da UFRN. A documentação
também poderá ser entregue no dia da palestra sobre o programa PET referida no Item IV.

O processo de seleção obedecerá ao cronograma que se segue, onde as datas,
horários e locais nos itens abaixos, poderão ser alterados de acordo com a melhor
conveniência da Comissão de Seleção:
a) Realização da etapa E2:
Dia 07 de agosto das 14:00 às 18:00 horas. (Local: setor 4, sala a definir)
b) Realização das etapas E3.1 e E3.2:
Dia 06 de agosto das 14:00 às 16:00 horas. (Local: Auditório do CTEC)
c) Realização da etapa E3.3
Dia 08 de agosto das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:30 horas. (Local:
setor 4, sala a definir).
Obs. Cada candidato realizará a etapa E3.3 em apenas um dos horários acima,
a depender da ordem alfabética. O candidato deverá ficar atento a esta
divulgação.

d) Realização das etapas E3.4 e E3.5:
Primeiro dia: 9 de agosto das 13:30 às 18:30 horas. (Local E3.4: PET
Engenharia Elétrica; Local E3.5: Sala de reuniões no NPITI)
Segundo dia: 10 de agosto das 13:30 às 18:30 horas (Local E3.4: PET
Engenharia Elétrica; Local E3.5: Sala de reuniões no NPITI)
Obs. A depender da ordem alfabética o candidato poderá realizar a etapa E3.4
no dia 9 de agosto e a etapa E3.5 no dia 10 de agosto, ou o contrário. O
candidato deverá ficar atento à esta divulgação.

VII - Da Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção será constituída pelo professor Dr José Alberto Nicolau de
Oliveira, tutor do PET-EE da UFRN, pela professora Dra Crisluci Karina Souza Santos Candido,
do departamento de engenharia elétrica, e pela discente Jéssika Cristina da Silva, membro do
PET-EE da UFRN. Os demais integrantes do grupo PET-EE terão participação efetiva no
processo de seleção. Caso exista um número muito grande de candidatos para a etapa E3.5,
outros professores do DEE poderão vir a participar da entrevista participativa.

VIII - Dos Critérios de Desempate
Os casos de empate serão resolvidos obedecendo-se sucessivamente aos seguintes
critérios de desempate:
I. maior nota na Avaliação Escrita;
II. maior nota na Entrevista e/ou Dinâmica de Grupo;
III. maior nota na Análise de Desempenho Acadêmico;
IV. ingresso mais recente na UFRN;
V. maior idade.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
Nome:

Matrícula:

Número Telefone:

CPF:

E-mail:

RG:

Órgão Expedidor:

Grupo PET:

PET Engenharia Elétrica

Declaro estar ciente com os dispositivos do Edital de Seleção de Discente.
Declaro que não irei acumular qualquer outro tipo de bolsa, em caso de aprovação
para vaga de bolsista PET.

_______________________________________
Assinatura do Candidato

ESPAÇO RESERVADO À COMISSÃO DE SELEÇÃO

Documentos:

Parecer:

-Histórico Escolar
-Carta de Motivação
-Currículo
-Página Impressa dos índices Acadêmicos

-

Deferido:

- Indeferido:

______________________________________
Assinatura do Responsável

