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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE HUMANIDADES 

UNIDADE ACADÊMICA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

PET - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

GRUPO PET – HISTÓRIA 

 

EDITAL Nº 01/2013 

 

 

O grupo PET-História da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina Grande, 

torna pública a abertura de processo de seleção de três novos integrantes, com vista ao 

preenchimento de 1 (uma) vaga para bolsista e 2 (duas) para voluntario, conforme o Manual de 

Orientações Básicas do PET (Versão 2006) e este edital. 

 

Os interessados deverão atender os requisitos e obedecer ao cronograma de atividades especificado 

neste documento. 

 

 1. Calendário  

EVENTO DATA LOCAL 

Período de 

inscrições 

01 a 07 de 

agosto de 

2013 

O candidato deve preencher a ficha de inscrição 

disponível no http://www.ufcg.edu.br/~historia/pet/ e 

enviá-la para o e-mail: pethistoriaufcg@gmail.com  

Prova escrita  08 de agosto 

de 2013 

(14 hs) 

Sala 503 do grupo PET História 

(Bloco Administrativo do Centro de Humanidades) 

Entrevista\debate 09 de agosto 

de 2013 

(08 hs) 

Sala 503 do grupo PET História  

(Bloco Administrativo do Centro de Humanidades) 

Divulgação do 

resultado  

12 de agosto 

de 2013 

(14 hs) 

Site do grupo PET História UFCG 

http://www.ufcg.edu.br/~historia/pet/ 

 

OBS. Reajustes de datas, horários e locais de realização das etapas de seleção serão informados, 

posteriormente, por-mail e  no site do grupo http://www.ufcg.edu.br/~historia/pet/  
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 2. Inscrição 

 Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados na graduação em História da UFCG, 

CH, que atendam aos seguintes requisitos:  

 Estar cursando entre o 2º, 3º, 4º  e 5º períodos; 

 Ter CRE/CRA igual ou superior a 7,0; 

 Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais ao PET; 

 Não ser aluno de graduação de outro curso nem ter vínculo empregatício; 

 E, se aprovado, não acumular bolsas. 

É desejável que tenha conhecimento de informática básica (web, office, corel ou outro) . 

 

2.1. Documentação exigida 

1) Cópia do RG, CPF, RDM e Histórico Escolar; 

2) Preenchimento da ficha de inscrição.  

OBS: a documentação exigida deverá ser entregue ao fiscal de sala no momento da 

realização da prova escrita, 08/08/2013. 

 

3. Processo Seletivo 

O processo seletivo será efetivado por uma comissão formada pela Tutora, que a preside, 

bolsistas do PET Historia, 1 professor da UAHIS e um tutor de outro grupo PET UFCG, 

especialmente convidados para integrar a comissão. Esse processo será realizado em duas 

etapas:  

1- Prova escrita  

O material bibliográfico desta etapa encontra-se disponível na Xerox de Júnior 

2 – Entrevista\debate e análise do CRA. 

 

4. Análise e julgamento 

A nota final do candidato será igual à média ponderada obtida nas duas etapas da seleção 

(4,0 prova, 4,0 entrevista e 2,0 CRA). Em caso de empate será considerado aprovado o 

candidato com CRA mais alto.    

 

6. Informações Adicionais 

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos através do e-mail 

pethistoriaufcg@gmail.com 

 

7.Casos omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, com base no Manual do PET, disponível 

na página 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=48

1&Itemid=480 

 

Campina Grande, 01/08/2013 

 

Professora  Regina Coelli Gomes Nascimento 

Tutora do PET HISTÒRIA 
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