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 CRONOGRAMA, INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 

 O Grupo PET Psicologia da FURG divulga as informações sobre as etapas e 

critérios de seleção para novos bolsistas, conforme Edital 02/2018, as inscrições 

homologadas e o cronograma de atividades do processo seletivo que ocorrerá nos 

dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018, conforme descrições a seguir: 

As inscrições realizadas foram todas homologadas, conforme tabela abaixo:  

 1.  INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

Nome Nº de matrícula 

Ana Carolina Rodrigues Martins 127431 

Ana Maria Guimarães da Silveira 111208 

Anahy Aguilar Terres  116902 

Antônio Boabaid 126891 

Carine Ortiz Fortes 116987 

Fernanda Camilotto Bortoluzzi 118531 

Mara Lucia Fonseca Gomes 129132 

Monica Freitas da Silva 116925 

Natalia Carmona Lima 112502 

Thales Rodrigues de Almeida 128680 

 

2.  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividade Peso Data Horário Prédio Psicologia 

Sala 

Dinâmica de Grupo 3 12/09/2018 9h Sala 2 - Psicologia - FURG 

Avaliação Escrita 3 13/09/2018 9h Sala 2 - Psicologia - FURG 

Entrevista Individual 2 14/11/2018 14h Sala 2 - Psicologia - FURG 

Análise do Curriculum  2 14/11/2018 14h Sala 2 - Psicologia - FURG 

Resultado Final 10 18/09/2018 17h Site da FURG 

 



 

 
3. ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO GRUPO PET PSICOLOGIA: 

O processo seletivo ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018 e 
consistirá das seguintes etapas: 

 

a) Avaliação Escrita - Peso 3. A prova escrita visa avaliar o conhecimento do 
candidato sobre o Programa de Educação Tutorial (PET) com base no 
Manual de Orientações Básicas (MOB) e a legislação do Programa.  Esta 
prova de redação visa avaliar a habilidade de expressão através da escrita, 
bem como a de mobilizar conhecimentos gramaticais e linguísticos na 
produção de textos que atendam aos requisitos de adequação, correção, 
coesão e coerência.  
 

b) Dinâmica de grupo – Peso 3. Esta etapa tem como objetivo conhecer o 
candidato durante a realização de atividades em grupo.   
 

c) Entrevista individual – Peso 2. A entrevista tem como objetivo, dentre 
outros aspectos, avaliar os candidatos quanto ao grau de conhecimento e 
interesse pelo Programa de Educação Tutorial, seus objetivos e 
disponibilidade de tempo. 
 

d) Análise do Curriculum Lattes – Peso 2. A análise do currículo tem por 
objetivo comprovar a experiência acadêmica do candidato, na área de 
Psicologia, mediante documentação anexada. Só serão pontuadas as 
atividades com documentos comprobatórios (cópias) anexados. A análise do 
histórico escolar tem por objetivo comprovar o coeficiente de rendimento 
acadêmico, maior ou igual a 7,0 (sete) e fará parte da análise do currículo. 

 

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

estarão automaticamente desclassificados. 

 

4. INFORMAÇÕES 

Os candidatos que não comparecerem a qualquer uma das etapas estarão 
automaticamente desclassificados. Bem como, os candidatos que não obtiverem nota 
mínima bruta igual ou superior a 7,0 (sete), em qualquer uma das etapas. 

Ao se inscrever, subentende-se que o candidato concorda com as normas e regras de 
todo o processo seletivo. A banca de seleção tem autonomia em todas as etapas do 
processo, não havendo etapa de recurso.  

 

 Rio Grande, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Marilene Zimmer 

Tutora do PET-Psicologia 

A via original assinada encontra-se arquivada   


