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Pelo presente torno público que se encontram abertas, do dia sete (07) até o dia 

catorze (14) de junho do ano de dois mil e dezoito (2018), as inscrições para o processo 

de seleção de bolsista e de não bolsistas do Programa de Educação Tutorial do 

Laboratório Corpus, Conexões de Saberes, Curso de Letras. As inscrições deverão ser 

realizadas exclusivamente via e-mail até 23h e 59min do último dia de inscrição. Não 

serão aceitas inscrições que forem realizadas em outra modalidade ou que estejam fora 

do prazo previsto neste edital. Serão selecionados 07 (sete) alunos dos Cursos de Letras, 

sendo que 01 (um) será bolsista e 06 (seis) serão voluntários (não bolsistas), tal equipe 

integrará o Grupo PET Letras a partir de julho do presente ano, conforme ordem de 

classificação dos candidatos. A classificação obedecerá ordem decrescente das notas 

apuradas pela banca avaliadora. A nota mínima para aprovação é 6,0. A seleção terá 

validade de um ano a contar da data de publicação do resultado final. 

 

Requisitos 

1 Conhecer as atividades que o Grupo PET tem desenvolvido nos anos de 2017 

e 2018 . 

2 Ser aluno do Curso de Letras (Bacharelado ou Licenciaturas). 

3  Estar regularmente matriculado no Curso de Letras. 

4 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais ao Programa de 

Educação Tutorial. 

5 Não ser bolsista de outro programa, no momento de assumir a vaga como 

bolsista 

Inscrições 

No ato da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente enviar e-mail de 

solicitação de inscrição para petlabcorpus@gmail.com e apresentar em anexo: 

1 Cópia de documento de identidade com foto e cópia do CPF. 

2 Histórico Escolar  

3 Currículo Lattes. 
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4 Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo neste edital). 

5 A ausência de qualquer documento exigido implicará na desclassificação do 

candidato. 

Obs.: No momento da entrevista, o candidato deverá apresentar o Currículo Lattes 

impresso e acompanhado da documentação comprobatória. 

   

Seleção 

A seleção será feita a partir do histórico escolar (v. 3,0), análise do Currículo 

Lattes (v. 2,0) e entrevista (v. 5,0).  

 

Local e data das entrevistas 

As entrevistas ocorrerão  na sala 2122 B, no prédio 40-A, no dia 18 de junho, 

em horários a serem agendados posteriormente e informados via endereço de e-mail que 

o candidato indicará no momento da inscrição. 

 

Considerações gerais 

O encaminhamento de recursos poderá ser feito através de e-mail para 

ead.tais@gmail.com, tutora do PET Letras, até a meia-noite do dia vinte e um  de junho 

de dois mil e dezoito, posto que os resultados serão divulgados até o dia dezenove de 

junho do corrente ano. A partir do dia vinte e cinco de junho, os alunos selecionados 

serão chamados a comparecer, em local a confirmar, para preenchimento de 

documentação e assinatura de Termo de Compromisso. 

Casos omissos a este edital serão julgados pela Comissão de Seleção, sendo 

que as decisões desta comissão são soberanas. 

 

 

Santa Maria, 05 de junho de 2018. 

 

 

Profª. Dr. Taís da Silva Martins 

Tutora do Grupo PET – Laboratório Corpus/Letras/UFSM 

mailto:verli.petri72@gmail.com


FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSITA E NÃO 
BOLSISTAS DO GRUPO PET LABCORPUS – CURSO DE LETRAS/UFSM 2018 

 
 
 
NOME COMPLETO: 
 
Matrícula:  

CPF: 

Identidade:                        Órgão emissor:              UF:                 Data de emissão: 

Data de nascimento:                                                   Local de nascimento: 

Nome do Pai:             Nome da mãe: 

Endereço Residencial: Rua (Av) 

Nº                      Bairro:                             Cidade:                           Estado:                       CEP: 

E-mail:  

Telefone (s): 

Semestre matrícula:                                                     Data de ingresso no curso: 

 
 
Número da agência bancária do Banco do Brasil: 
 
Obs.: Não é necessário abrir conta no banco, informe apenas a AGÊNCIA, de sua preferência. 
De fato, o cartão é gerado automaticamente pelo sistema e a agência de preferência é onde 
será retirado esse cartão. 
 
Declaro que este formulário de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o 
sistema e os critérios adotados pela Instituição para avaliá-lo e comprometo-me a cumprir os 
regulamentos do programa PET-SESu/MEC. Declaro, ainda, que não sou bolsista de qualquer 
outro programa. 
 

Santa Maria, ____ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
 
 
 
 

 

 


