
EDITAL Nº 01/2021
PET - CIÊNCIAS SOCIAIS UFC

Ao primeiro de julho de dois mil e vinte e um, o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do
Ceará, vem tornar pública a seleção para o preenchimento das vagas para bolsista voluntário,
conforme as disposições do presente edital.

1. DAS VAGAS

1.1 Serão selecionados quatro (04) estudantes do curso de graduação em
Ciências Sociais para preenchimento das vagas para bolsistas voluntários(as)
(não-remunerados), sendo duas (02) vagas destinadas a candidatos
autodeclarados negros ou indigenas e pessoas trans.

2. DOS REQUISITOS DOS(AS) ESTUDANTES

2.1 Estar regularmente matriculado(a) no Curso de Ciências Sociais da UFC
com no mínimo 12 de créditos;

2.2  Estar cursando a partir do segundo semestre do Curso de Ciências Sociais;

2.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o PET;

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS

3.1  Zelar pela qualidade acadêmica do PET;

3.2 Zelar pela manutenção do PET como um ambiente democrático e de
respeito à diversidade;

3.3 Participar de todas as atividades previstas pelo grupo: reuniões ordinárias,
extraordinárias, eventos, organização interna ao funcionamento da bolsa e
demais atividades que envolvam supervisão da tutoria e a autonomia dos
bolsistas;

3.4 Desenvolver, em conjunto com o grupo, atividades de ensino, pesquisa e
extensão;

3.5   Manter bom rendimento acadêmico no curso de graduação;



3.6 Cumprir todas as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso
assinado no momento de efetivação da vaga.

4. DAS INSCRIÇÕES

Estudantes interessadas/os em participar da seleção para as vagas devem
enviar até às 23:59 horas do dia 08/07/2021 para o e-mail petcs@ufc.br , os
seguintes documentos (preenchendo o campo Assunto com “INSCRIÇÃO
PET”):

4.1  Histórico de graduação;

4.2 Uma carta de intenções, descrevendo, também em até uma página, sua
trajetória e por qual razão você seria o/a candidata mais indicada/o para a
vaga;

4.3 Para se candidatar às vagas direcionadas exclusivamente a pessoas
autodeclaradas negras, indígenas ou transsexuais será necessário o envio de
uma carta de autodeclaração, o modelo da carta está presente no seguinte link:

Formularios_Autodeclaracao (2).pdf

5. DO PROCESSO SELETIVO

O processo de seleção consta dos seguintes itens:

5.1 Análise da Carta de Intenções e do histórico de graduação;

5.2 Entrevista com a comissão de seleção no dia 11/07/2021.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Este edital tem vigência de 12 meses contados a partir da data de sua
divulgação.

6.2 Havendo, no período de vigência deste edital, a abertura de vagas
remuneradas (bolsas), será direcionada para os aprovados selecionados nesta
chamada, conforme ordem de classificação.

6.3 O resultado final da seleção será divulgado nas redes sociais do PET -
Ciências Sociais no dia 12/07/2021.

6.4 Candidatos autodeclarados negros ou indígenas ou pessoas trans ocuparão
vagas regulares se obtiverem pontuação suficiente para isso, sendo, neste caso,
as vagas para negros, indígenas e pessoas trans ocupadas pelos próximos
candidatos nestas categorias.

6.5 Caso haja menos de (2) dois candidatos aprovados para as vagas
reservadas para negros e indígenas ou pessoas trans, as vagas remanescentes
serão computadas como regulares.

https://drive.google.com/file/d/1V3gMJCA-4kxdKLlLA6BAYCB1kZN00h63/view?usp=drivesdk
mailto:petcs@ufc.br

