
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA TUTOR PET – CONEXÕES DE SABE RES – 

Laboratório Corpus – Curso de Letras  

 

Pelo presente tornamos público que se encontram abertas as inscrições para o 

preenchimento da vaga de TUTOR (A) do Grupo do Programa de Educação Tutorial 

Conexões de Saberes do Laboratório Corpus - Curso de Letras da UFSM (PET – 

Laboratório Corpus ). As inscrições serão recebidas durante os dias letivos, 28 de 

setembro a 03 de outubro de 2011, no horário das 08 às 12 horas e das 14 horas às 17 

horas no Laboratório Corpus, sala 3302, CE. 

Requisitos 

1. Ser integrante do grupo de docentes vinculado ao Laboratório Corpus. 

2. Ter desenvolvido ações de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório 

Corpus nos últimos três anos (salientar/marcar no currículo Lattes e comprovar 

as atividades). 

3. Ser docente de disciplina do Curso de Letras da UFSM (comprovar docência). 

4. Atuação em atividades de graduação em todos os três anos anteriores 

(comprovar atuação). 

5. Regime de trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva (comprovar). 

6. Dedicação de carga horária semanal mínima de dez horas às atividades do 

grupo, sem prejuízo das atividades de aula da graduação. 

7. Não receber qualquer outro tipo de bolsa configurando auxílio financeiro. 

8. Ter título de doutor. 

Inscrições 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 

1. Cópia da carteira de identidade. 

2. Cópia do CPF. 

3. Declaração própria de que não recebe qualquer outro tipo de bolsa que 

configure auxílio financeiro. 
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4. Cópia impressa do Curriculum Vitae (Plataforma Lattes do CNPq), com 

produção intelectual comprovada a partir de 2007. Salientar no Curriculum Vitae 

a atuação em atividades de graduação em todos os 03 (três) anos; 

5. Salientar no Curriculum Vitae a participação em pesquisa e extensão; 

6. Comprovar docência em disciplinas do Curso de Letras da UFSM. 

7. Declaração de regime de trabalho, obtida na Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos. 

8. Declaração do Chefe de Departamento de lotação do docente de que o docente 

candidato possui a disponibilidade para dedicar oito horas por semana ao 

Programa de Educação Tutorial sem prejuízo das atividades de aula da 

graduação. 

9. Cópia do título de doutor. 

10. Carta de exposição de motivos em concorrer à tutoria do Grupo PET – Letras, 

com no máximo duas páginas. 

Seleção 

A seleção será feita a partir do Curriculum Vitae disponível na Plataforma 

Lattes do CNPq (peso 5,0), carta de exposição de motivos (peso 2) e entrevista 

realizada pelo Comissão de Seleção (peso 3).  

Local e data das entrevistas 

No dia 05 de outubro de 2011, na sala 3302, a banca se reunirá com os 

candidatos, às 09 horas, para o sorteio da ordem da entrevista, sendo-lhes informado 

também o horário de realização da mesma. Caso o número de inscritos impeça que 

todos realizem a entrevista na data prevista, as entrevistas continuarão no dia 06 de 

outubro, a partir das 14 horas, no mesmo local. 

Considerações gerais 

O candidato selecionado deverá complementar a documentação, conforme a 

legislação específica, imediatamente após a publicação do resultado. 

 

Santa Maria, 21 de setembro de 2011. 

 

ORLANDO FONSECA RAUL CERETTA NUNES 

Pró-Reitor de Graduação Representante do CLA 

 


