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 O Programa de Educação Tutorial – PET Psicologia da FURG torna público o 

presente edital de abertura de inscrições visando o preenchimento de quatro vagas 

para bolsista remunerado, sendo: duas (02) vagas para integrar o grupo PET 

Psicologia FURG a partir de outubro de 2018; duas (2) vagas para integrar o grupo a 

partir de dezembro de 2018 e duas (2) vagas de suplente, válidas até 30 de março de 

2019, mediante processo seletivo que será realizado de acordo com os critérios que 

seguem. 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES  

 

O PET é um programa financiado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento à 

Educação (FNDE) cujo objetivo geral é promover a formação ampla e de qualidade dos 

alunos de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a 

fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos os 

participantes e a melhoria dos cursos de graduação. 

 

O Programa é formado por um grupo de doze bolsistas que contam com a tutoria 

de um docente para o desenvolvimento e o acompanhamento das atividades. Dentro do 

PET, são realizadas um conjunto de atividades orientadas pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como base na educação tutorial. 

Para saber mais informações sobre o PET, acessar: http://portal.mec.gov.br/pet 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

I. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Psicologia da FURG; 

II. Estar cursando entre o segundo e oitavo semestre do curso de Psicologia; 

III. Ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou maior que sete (7,0); 

IV. Ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais às atividades do 

Programa; sendo necessária a disponibilidade de segundas-feiras a tarde. 

V. Não ser bolsista remunerado de qualquer outro programa, nem ter vínculo 

empregatício. 

VI. Conhecimento sobre Manual de Orientações Básicas - MOB (disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes). 

VII. Conhecimento sobre a legislação do Programa de Educação Tutorial - Portaria 

976/2010 Atualizada pela Portaria 343/2013 (disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao). 

VIII. Estar ciente de que o PET Psicologia não tolera preconceitos de raça, classe, 

religião, gênero, orientação sexual ou de qualquer natureza.  

 

 

 

 

  

http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes
http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao
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INSCRIÇÕES 

 

Período: 27 a 31 de agosto de 2018 (segunda a sexta-feira) das 14h às 16h45min.  

 

Local: Sala do PET Psicologia localizada no prédio da Psicologia, segundo piso. 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

I. Cópia do Comprovante de Matrícula do 2 °semestre de 2018; 

II. Histórico Escolar da FURG (emitido pelo DRA) atualizado, contendo as notas 

de todas as disciplinas cursadas até 2018/1 contendo o coeficiente escolar acima 

de 7,0; 

III. Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo a este Edital); 

IV. Currículo Lattes ou Currículo Vitae, com as respectivas cópias dos certificados 

(uma cópia dos documentos originais) para comprovação das atividades 

registradas no currículo. Serão pontuadas somente as atividades 

comprovadas e que foram realizadas a partir do ingresso do candidato no 

curso de Psicologia da FURG; 

V. Uma foto 3x4; 

VI. Uma Carta de Apresentação: contando pouco sobre sua trajetória acadêmica, 

discorrendo sobre o que considera importante nas relações pessoais e 

profissionais, o exercício da ética profissional, e os motivos pelos quais deseja 

fazer parte do Grupo PET Psicologia da FURG. 

 

Obs.: As cópias dos documentos exigidos devem ser entregues no ato da inscrição. 

Não será permitida a inscrição condicional e nem a complementação 

posterior da documentação exigida no presente Edital. 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

 

A relação das inscrições homologadas será divulgada na Sala do PET Psicologia 

FURG, no Prédio do Curso de Psicologia, no dia 02/09/2018 (segunda-feira) e no mural 

do prédio do Curso de Psicologia da FURG. Será também divulgada no site da FURG 

(www.furg.br). 

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos ocorrerá mediante: 

I. Análise da documentação apresentada pelo currículo; 

II. Carta de apresentação;  

III. Prova escrita; 

IV. Dinâmica de grupo; 

V. Entrevista individual. 

 

Obs.: A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete). De acordo com a ordem de 

classificação, seram preenchida duas (02) vagas de bolsista para integrar o grupo a 

partir de outubro de 2018, duas (02) vagas para integrar o grupo a partir de dezembro 

de 2018 e suplência de dois (02) candidatos/as para cadastro de reserva válido até 30 de 

março de 2019. 
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REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção ocorrerá entre os dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018. O local e 

horário das provas será divulgado juntamente com a lista de inscrições homologadas. 

 

Obs.: Os candidatos que não comparecerem a qualquer uma das etapas estarão 

automaticamente desclassificados. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados no dia 18 de setembro de 2018 no site da FURG 

(www.furg.br), na sala do PET Psicologia e no mural do prédio do Curso de Psicologia. 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

A comissão de seleção de bolsista será composta pelos integrantes do grupo PET 

Psicologia-FURG, pela tutora do grupo Profa. Dra. Marilene Zimmer e pelo petiano 

egresso Ms. Lauro Demenech, que hoje integra o grupo de técnicos na FURG atuando 

junto ao CAP FURG. 

 

 

Rio Grande, 24 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Marilene Zimmer 

Tutora Grupo PET Psicologia – FURG 

(a via assinada encontra-se arquivada) 
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FOTO 3X4 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO 

PET PSICOLOGIA FURG 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Nº de matrícula:________________________ Semestre:_________________________ 

CPF: _______________________________  RG: ______________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:____________________________ 

Celular: ____________________________ 

Email (legível):_________________________________________________________ 

ANEXOS 

Os documentos exigidos devem ser entregues no ato da inscrição. Não será 

permitida a inscrição condicional e nem a complementação posterior da 

documentação exigida no presente Edital. 

 

1. (  ) Cópia do Comprovante de Matrícula do 2°semestre de 2018; 

 

2. (  ) Histórico Escolar da FURG (emitido pelo DRA) atualizado, contendo as notas 

de todas as disciplinas cursadas até 2018/2 e coeficiente escolar acima de 7,0; 

 

3. (  ) Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo a esse Edital); 

 

4. (  ) Currículo Lattes ou Currículo Vitae, com as respectivas cópias dos certificados 

(uma cópia dos documentos originais) para comprovação das atividades registradas 

no currículo (serão pontuadas somente as atividades comprovadas e que foram 

realizadas a partir do ingresso no curso de Psicologia da FURG); 

 

5. (  ) Uma foto 3x4 

 

6. (  ) Carta de Apresentação 


