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EDITAL DE SELEÇÃO: Preenchimento de Vagas – 2014.1
Temática: Novos Materiais e Tecnologias
O Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia Elétrica (PET-EE) da UFRN, está abrindo inscrições
para preenchimento do seu quadro de bolsistas e de não bolsistas (voluntários), num total de 8 vagas (2 delas com
bolsa e as outras 6 sem bolsa), para ter início em 28 de fevereiro de 2014. As condições são as seguintes:
I – Do Candidato
Os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição, preenchida e assinada, na Secretaria do Departamento de
Engenharia Elétrica (DEE) ou na sala do grupo PET-EE no NTI, obedecendo aos seguintes pré-requisitos:
a) ser aluno matriculado do Curso de Engenharia Elétrica com ingresso entre 2012.1 e 2013.2;
b) ser aluno nivelado ou com apenas uma reprovação, desde que já tenha obtido aprovação na referida disciplina;
c) apresentar bom rendimento acadêmico: (sem reprovação ter MC ≥ 7,0 e com uma reprovação ter MC ≥ 7,5);
d) ser brasileiro nato ou naturalizado;
e) ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais ao programa, participando, com empenho e dedicação, de
todas as suas atividades;
f) ter expectativa de permanecer no grupo até a conclusão do seu curso de graduação;
g) não ser bolsista de qualquer outro programa, caso venha a ser contemplado com uma bolsa do PET;
h) ter compromisso com o desenvolvimento do programa PET e com seus objetivos.
II – Da Documentação
a) Ficha de inscrição preenchida e entregue no local da inscrição. (X ou enviada para o seguinte e-mail: ufrnpetee@gmail.com x)
b) Página impressa dos Índices Acadêmicos, Histórico Escolar e Currículo, todos atualizados, podendo ser entregues
no local da inscrição ou no dia da palestra.
III – Da Seleção
a) O processo de seleção constará de seis (06) etapas:
E1: Palestra sobre o Programa PET, cuja presença é obrigatória e a ausência implica em eliminação sumária.
E2: Carta de Motivação, escrita de próprio punho a ser entregue no dia e início da prova escrita. (Peso 2)
E3: Prova Escrita, composta por uma redação e por questões de matemática. A redação deverá ser elaborada em
língua portuguesa com base em um texto em língua inglesa. (Peso 4)
E4: Entrevista e Dinâmica de Grupo com os petianos. (Peso 3)
E5: Entrevista Participativa com professores e um discente representante do grupo PET-EE. (Peso 3)
E6: Análise de Desempenho Acadêmico (Histórico Escolar, Currículo, MC). (Peso 3)
b) Em cada etapa será atribuída uma nota entre 0 e 10. A ausência em qualquer uma das etapas, fora a etapa E6,
implica em eliminação.
c) A nota de corte para a etapa E3 será 6 (seis). A média mínina global para aprovação será 7 (sete), havendo empate
no argumento final, será considerado o MC para fins de classificação.
d) As divulgações dos resultados serão feitas na sala do PET, na Secretaria do DEE, por email e pelo site do PET-EE.
IV - Dos Prazos e Datas
As inscrições de candidatos estarão abertas no período de 12 a 18 de fevereiro de 2014 até às 18 horas. A ficha de
inscrição está disponível nesses locais: Sala do grupo PET-EE no NTI, na Secretaria do DEE no CT da UFRN e no site
www.petee.ct.ufrn.br.
O processo de seleção obedecerá ao cronograma que se segue, onde as datas e horários nos itens (c), (d) e (e) abaixo,
poderão ser alterados de acordo com a melhor conveniência da Comissão de Seleção:
a) Realização da etapa E1:
 Dia 19 de fevereiro, das 13:30 às 14:30 horas (Local: Auditório do Centro de Tecnologia).
b) Realização das etapas E2 e E3:
 Dia 19 de fevereiro, das 15:00 às 17:30 horas. (Local: Auditório do Centro de Tecnologia).
c) Realização da etapa E4:
 Dia 24 de fevereiro, das 14:00 às 18:00 horas. (Local: Sala do PET de Engenharia Elétrica no NTI).
d) Realização da etapa E5:
 Dia 25 de fevereiro, das 14:00 às 16:30 horas. (Local: Auditório do Centro de Tecnologia).
e) Realização da etapa E6:
 Dia 26 de fevereiro, análise final e divulgação da lista de aprovados por ordem de classificação às 17:00 horas.
V - Da Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção será constituída pelo próprio Tutor do PET-EE da UFRN (como presidente) e por mais dois
professores do DEE, indicados pelo Tutor e que atuem, preferencialmente nas áreas vinculadas. Além desses
professores, terão participação efetiva nesta seleção os demais integrantes do grupo PET-EE.
Natal, 11 de fevereiro de 2014.
____________________________
Prof. David Simonetti Barbalho
Tutor do PET-EE da UFRN

