
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET/EF/UFES 
 

O PET/EF/UFES está abrindo processo de seleção para preenchimento de vagas para bolsistas, de 
acordo com o que estabelece a Portaria 591 de 18 de junho de 2009 do Ministério da Educação. 
 

1. DAS VAGAS:  
Serão abertas 3 (três) vagas. 
 
2. DAS EXIGÊNCIAS: 
Só poderão participar deste processo seletivo os alunos que atenderem todas as exigências abaixo 
apresentadas: 
 
2.1 Estar regularmente matriculado, cursando o 2º, 3º ou 4º semestres do curso de licenciatura 
para a educação básica em Educação Física em 2012/2 (ingresso no curso em 2011/1, 2011/2 ou 
2012/1, por processo seletivo ou exame de transferência); 
2.2 Comprometer-se a dedicar, no mínimo 20 (vinte) horas semanais às atividades do Programa; 
2.3 Apresentar Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 6,0 (seis); 
2.4 Não acumular nenhum outro tipo de bolsa. Isto significa que, caso o aluno selecionado seja 
beneficiário de outra bolsa, ele deverá renunciar a ela para tornar-se bolsista do Programa de 
Educação Tutorial. 
 
3 DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições estarão abertas entre 26/11/2012 e 30/11/2012, na sala do PET, pela manhã entre 
9h00 e 12h00 e à tarde entre 13h30 e 17h30. 
 
3.1 No ato da inscrição devem se apresentados os seguintes documentos: 
 Comprovante de matrícula no qual conste o Coeficiente de Rendimento atualizado; 
 Cópia simples do RG 

 
3.2 Não será aceita inscrição com documentação incompleta. 
 
4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
O processo de seleção se fará em uma etapa, através de: 
 Análise de documentos que comprovem o cumprimento das exigências acima; 
 Coeficiente de rendimento; 
 Prova escrita; 
 Entrevista. 

 
4.1 A prova escrita será realizada no dia 12/12/2012 (Quarta-Feira), na sala do PET/EF, tendo 
início às 8h00 e encerramento às 10h00.  
 
4.2 Não serão permitidas consultas a notas pessoais.  
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4.3 A bibliografia de referência para o processo de seleção será disponibilizada na pasta PET, na 
loja de cópias que funciona na sede do D.C.E. da UFES a partir do dia 26/11/2012 (Segunda-Feira). 
4.4 A entrevista dos candidatos será feita, seguindo a ordem alfabética dos inscritos, no dia 
13/12/2012 (Quinta-Feira), a partir das 14h00, na sala do PET/EF. 
4.5 A nota final de cada candidato será o produto da média aritmética das notas da prova escrita, 
da entrevista e do coeficiente de rendimento. 
4.6 Em caso de empate servirão como critérios de desempate, consecutivamente, os seguintes 
elementos: [a] ser aluno não bolsista já atuando como voluntário no PET/EF; [b] nota da prova 
escrita; [c] coeficiente de rendimento; [d] nota da entrevista; [e] sorteio. 
 
5. DA BANCA: 
A banca da prova será composta por um representante do Colegiado do Curso de licenciatura do 
CEFD e por um professor do curso de Licenciatura em Educação Física, por um bolsista do Grupo 
PET/Educação Física, pelo tutor do PET/EF, prof. Otávio Tavares e pelo prof. Omar Schneider 
(Novo Tutor do PET/EF), que presidirá a banca. 
  
6. DO RESULTADO: 
O resultado final da seleção será divulgado no dia 14/12/2012 (Sexta-Feira), a partir das 14h00, na 
porta da sala do próprio Programa e no site do CEFD. 
 
7. MISCELÂNEA: 
Casos omissos serão resolvidos pela Banca. 
 
 
 
Vitória, 13 de novembro de 2012 
 
 
 

___________________________________ 
                                            Prof. Dr. Otávio Tavares 

                                                           Tutor do PET/EF/UFES 
 
 

 
 

___________________________________ 
                                             Prof. Dr. Omar Schneider 

                                                       Novo Tutor do PET/EF/UFES 


