Edital nº. 077/2017/PrG
Câmpus ESEFFEGO
Programa de Educação Tutorial
A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
GOIÁS, por meio do Programa de Educação Tutorial Fisioterapia (PET-FISIO), no uso de

suas atribuições, torna público que se encontra aberto para os acadêmicos do curso de
Fisioterapia desta Instituição, o processo seletivo para preenchimento de 6 (seis) vagas
para o Programa de Educação Tutorial (PET).

I.

Das inscrições:

As inscrições serão realizadas entre os dias 10 de outubro a 3 de novembro de
2017, no horário de 9h às 17h. LOCAL: Coordenação do Curso de Fisioterapia do
Campus ESEFFEGO – Goiânia/GO.

II.

Requisitos para inscrição

(a) Estar regularmente matriculado e cursando do 2º ao 5º período do curso de
Fisioterapia da UEG;
(b) Ter excelência curricular comprovada em histórico escolar com média aritmética
geral igual ou maior que 6,00 (seis);
(c) Não ter reprovação em nenhuma disciplina durante o curso;
(d) Ter currículo registrado e publicado na Plataforma Lattes do CNPq;
(e) Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do PET
pelo período mínimo de 02 (dois) anos, para fazer jus ao certificado;
(f) Para a vaga de bolsista o candidato não pode receber qualquer outro tipo de
bolsa, com exceção da bolsa de permanência;
(g) Ter conhecimento sobre a estrutura e atribuições do programa, além de seus
direitos e deveres que estão contidos no Manual de Orientações Básicas
(disponível no site http://petfisioueg.wordpress.com/).

III.

Documentos para inscrição

(a) Ficha

de

inscrição

preenchida

(disponível

no

site

http://petfisioueg.wordpress.com/);
(b) Carta de apresentação (disponível no site http://petfisioueg.wordpress.com/);
(c) Cópia do RG, CPF, Comprovante de Endereço, Histórico Acadêmico atualizado
(cópia da página de notas do Veritas), e do Currículo Lattes;
(d) Entregar todos os documentos em envelope identificado na sala da Coordenação
do Curso de Fisioterapia do Campus ESEFFEGO;
IV.

Processo seletivo

Critério I – Histórico Acadêmico
A nota deste critério será aferida através da média aritmética geral das notas
apresentadas no histórico escolar.
Critério II – Carta de apresentação
O candidato deve escrever uma carta de próprio punho justificando os motivos
de seu interesse em ingressar no PET. O texto deve ter no mínimo uma e no máximo
duas páginas.
Critério III – Entrevista
Data da realização: dia 10 de novembro de 2017. Horário: 8h. Local: Sala PETFISIO. A ausência acarretará em desclassificação do candidato. Os candidatos serão
entrevistados individualmente por comissão composta por três (03) professores e um
(01) aluno bolsista do grupo, sob coordenação da respectiva tutora. Cada examinador irá
dar uma nota de 0 a 10 ao candidato. A média das notas dos membros da comissão será
adotada como a nota da entrevista do candidato.
Critério IV – Participação da atividade “Atualidades em Debate” 2017/2
A presença na atividade desenvolvida pelo PET Fisio irá contar 1 (um) ponto na
média geral. Durante a participação nessa atividade será observado o interesse nos
candidatos, bem como a proatividade durante os debates. Local: Auditório da
ESEFFEGO. Data: toda 2ª terça-feira do mês de agosto a novembro de 2017. Horário:
20h30 às 21h30.

V.

Classificação dos candidatos

A Comissão de Seleção atribuirá a cada candidato uma nota final classificatória
(NFC), de acordo com a seguinte fórmula:
NFC = {(nota critério I) + (nota critério II) + (nota critério III) + (nota critério
IV)}/4
Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de NFC. Caso haja
empate serão critérios de desempate:
(a) Maior média aritmética do histórico escolar
(b) Período mais avançado

VI.

Dos resultados

O resultado final com a classificação dos candidatos será publicado na data 17
de novembro de 2017 no mural do PET-Fisio instalado na Campus UEG Goiânia
Eseffego, e através do site http://petfisioueg.wordpress.com/
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