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EDITAL Nº 01/2021/PET PESCA/UFRA 
SELEÇÃO DE NÃO-BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

  TUTORIAL (PET) DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA  
 

O Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Pesca da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, PET Pesca, torna público o primeiro edital 

de 2022 para a seleção de não-bolsistas. 

 

A seleção indicará um número de até 4 (Quatro) discentes, não-bolsistas para o 

ingresso ao grupo PET Pesca. Não necessariamente as vagas disponíveis serão 

preenchidas. 

 
1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas até 16 de JANEIRO de 2022, até às 23h:59min. 
(ALTERADO) 

1.1 (ERRATA) Onde se lê: 16 de JANEIRO de 2022, até às 23h:59min., 

Encontra-se alterado para: 

   As inscrições deverão ser realizadas até o dia 31 de janeiro de 2022, às 23:59.  

 
 

2. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

Para realização da inscrição o candidato deverá acessar o site do grupo PET 

Pesca (www.pesca.pet), para preenchimento do formulário de inscrição com as 

seguintes informações: 

a) RG, CPF, E-mail e telefone para contato (Preferêncialmete WhatsApp) 

b) Histórico acadêmico atualizado, (Não necessário para alunos do primeiro 
semestre) 

c) Comprovante de matrícula atualizado 

d) Currículo lattes 

e) Carta de intenção, conforme o Item 5 deste edital. 

 
A inscrição será unicamente realizada através do endereço eletrônico do site 
www.pesca.pet 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia de 

Pesca da UFRA, campus Belém, 

http://www.pesca.pet/
http://www.pesca.pet/
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b) Estar cursando o 1º, 3º, 5° ou 7º semestre do curso de Engenharia de Pesca, 

c) Obtiver o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (Índice de 

Rendimento Acadêmico - IRA) igual ou superior a 6 (seis), 

d)  Em caso de selecionado como não-bolsista, o candidato pode continuar a ser 

bolsista de outro programa como: (PIBIC, Monitoria, etc.) e 

e) Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do 

programa. 

4. PERFIL DO CANDIDATO 

O seguinte perfil do candidato é desejável, mas o mesmo não o impede para a 

participação da seleção. Entre as expectativas do grupo consta a procura por 

membros que possuam: 

• Habilidade para trabalho em equipe; 

• Aptidão com trabalho em campo; 

• Disponibilidade para viagem; 

• Flexibilidade para trabalhos aos fins de semanas; 

• Proatividade nas tomadas de decisões; 

• Assiduidade e comprometimento nos eventos realizados; 

• Habilidades com a escrita; 

• Criatividade; 

• Ética e compromisso com o trabalho e; 

• Aptidão para trabalhar a interdisciplinaridade Ensino, Pesquisa e Extensão, 

conforme as diretrizes do Programa. 
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5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

No processo de seleção, somente a 2° etapa será execultada de forma presencial 

respeitando os devidos cuidados exigidos no combate a COVID-19, será dividido em 

três etapas classificatórias e eliminatórias, sendo apenas a primeira etapa 

eliminatória e as demais classificatórias. Para o cálculo da pontuação, será 

utilizado o critério de somatório e uma média de pontos obtidos durante as etapas 

anteriores, tendo em vista que o candidato deverá obter média igual ou superior a 7 

(sete), as notas de cada etapa da seleção serão acompanhadas pela comissão 

avaliadora e pelos membros do grupo PET. 

A seleção será dividida nas senguintes etapas de avaliação; 
 

1º etapa: Entrega e apresentação dos documentos solicitados e carta de intenção 
 

2º etapa: Apresentação ao grupo e dinâmicas. 
 
3° etapa: Entrevista com a banca avaliadora. 

 
Carta de intenção 

 
A carta de intenção deve ser anexada junto com a documentação exigida no 

presente edital, e deve conter no máximo quatrocentas (400) palavas, e está em 

formato PDF. Essa etapa será avaliada pela comissão avaliadora. 

 

Apresentação ao grupo e Dinâmicas 

 
Essa etapa tem como objetivo conhecer o candidato além de observar sua 

interação com os demais candidatos e membros do grupo. Essa etapa será avaliada 

pela comissão organizadora e serão atribuidas notas de zero (0) a dez (10). 

A proposta das atividades tem como objetivo avaliar a criatividade, proatividade, 

postura e comunicação do candidato por meio de atividades em equipe, que serão 

divididos por meio de sorteio pela comissão organizadora, as dinâmicas com os 

participantes tem como objetivo avaliar a capacidade do trabalho em equipe do 

candidato. Essa etapa será avaliada pela comissão avaliadora, e serão atribuidas 

notas de zero (0) a dez (10). Além disso, essa etapa será presencial na Universidade 

Federal Rural da Amazônia Campus Belém, seguindo todos os protocolos de 

segurança



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

EDITAL Nº 01//2021/PET PESCA/UFRA pagina 4 de 6 

 

 

 

 

Entrevista Individual 

As entrevistas individuais serão realizadas pela Comissão Avaliadora de forma 

digital via Google Meet, composta por dois professores doutores, o tutor do grupo e 

os membros do grupo PET Pesca, norteadas de critérios subjetivos e objetivos para 

avaliação. Além disso, serão feitas perguntas relacionadas ao manual de orientação 

básicas dos grupos PETs, as quais gerarão notas de zero (0) a dez (10). 

 
 
 
 

6. NOTA FINAL 

A nota final do candidato será calculada pela Comissão Avaliadora, composta por 

dois professores e o tutor do grupo, da seguinte forma: 

 

 
 

Nota Final (NF) = 
Nota da 2ª etapa + Nota da 3ª etapa 

2 
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7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

A divulgação dos discentes contemplados ocorrerá a partir do dia 31/01/2022, em 

nossas redes sociais Facebook/instagram (www.facebook.com/PETPescaUFRA), 

(pesca.pet) e no site do grupo (www.pesca.pet). 

 

8. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (APENAS PARA OS ALUNOS 

SELECIONADOS) 

a) Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) ou Carteira de Habilitação, 

b) Cópia do CPF, 

c) Cópia do Comprovante de Residência, 

d) Histórico acadêmico e 

e) Comprovante de matrícula (atualizado). 

Os discentes selecionados deverão enviar a documentação necessária para a 

homologação via e-mail no dia 01 de fevereiro de 2022. No caso de descumprimento 

das normas e datas pré-estabelecidas por este edital, o mesmo será automaticamente 

eliminado.(ALTERADO) 

8.1  (ERRATA) Onde se lê: 01 de FEVEREIRO de 2022., 

Encontra-se alterado para: Os discentes selecioandos deverão enviar a 

documentação necessária para a homologação via e-mail no dia 10 de fevereiro 

de 2022. 

 

9. DO PERÍODO PROBATÓRIO 

Além das etapas de seleção os selecionados estarão sujeitos a um período 

probatório de três (3) meses e caso não atinjam as expectativas do grupo, poderão 

ser desligados do programa a qualquer momento. 

file:///D:/Downloads/www.facebook.com/PETPescaUFRA
file:///D:/Downloads/www.pesca.pet
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10. CRONOGRAMA (ALTERADO) 
 
 

INSCRIÇÕES 
De 8 a 16 de janeiro 

de 2022, até as 23:59 
horas 

PERÍODO DE 
HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES E 
RECURSO 

 

17 a 18 de janeiro  de 
2022, até as 23:59 horas 

APRESENTAÇÃO AO 
GRUPO E DINÂMICAS 

24 de janeiro de 2022, 
14:00 horas 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 25 de janeiro de 2022, 
09:00 horas 

RESULTADO FINAL 31 de janeiro de 2022 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

(para os alunos selecionados) 
1 de fevereiro de 2022 
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Prof. Dr. João Almiro Corrêa Soares 

 
 
10.1  CRONOGRAMA (ERRATA); Onde lê-se o cronograma atualizado, com as datas 
alteradas. 

 
ETAPAS DATAS E HORÁRIOS 

 

INSCRIÇÕES 
De 8 a 31 de janeiro 

de 2022, até as 23:59 
horas 

PERÍODO DE 
HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES E 
RECURSO 

 

01 a 02 de fevereiro de 
2022, até as 23:59 horas 

APRESENTAÇÃO AO 
GRUPO E DINÂMICAS 

04 de fevereiro de 2022, 
14:00 horas 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 07 de fevereiro de 2022, 
09:30 horas 

RESULTADO FINAL 08 de fevereiro de 2022 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

(para os alunos selecionados) 
10 de fevereiro de 2022 

 
 
 

11. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As etapas da seleção ocorrerão mediante a plataforma Google Meet. 
Outras informaçãoes através do e-mail info@pesca.pet ou no site do grupo 

www.pesca.pet 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. rer. nat. Marko Herrmann 

Tutor do grupo PET Pesca 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Ensino 

mailto:info@pesca.pet
file:///D:/Downloads/www.pesca.pet

