Universidade Estadual de Maringá
Reitoria: Pró-Reitoria de Ensino
EDITAL Nº 055/2022 - PEN
CERTIDÃO
Certificamos que o presente documento
foi afixado no local de costume nesta
Instituição, no dia 05 de julho 2022.

Abertura de processo seletivo de
alunos para o PET / Engenharia
Química.

Vinicius Kimura Mesquita de Souza

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Estadual de Maringá, no uso
das atribuições e Considerando:
O contido no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação
Tutorial – PET;
a Portaria n.º 976, de 27 de julho de 2010, do Ministério da Educação,
republicada no D.O.U em 31 de outubro de 2013.
TORNA PÚBLICO:
A abertura do processo seletivo de alunos para o Programa de Educação
Tutorial, do Grupo de Engenharia Química (PET/Engenharia Química), da
Universidade Estadual de Maringá.
1. Poderão candidatar-se ao grupo PET os alunos que atenderem aos
seguintes requisitos:
1.1. Estar regularmente matriculado na primeira série ou segunda série,
como estudante de graduação em Engenharia Química da UEM;
1.2. Não ser bolsista de qualquer outro programa a partir da data de ingresso
como bolsista no PET Engenharia Química da UEM;
1.3. Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do
Programa.
2. Os interessados deverão fazer a inscrição on-line preenchendo o
Formulário Google a ser disponibilizado no período de 01 de agosto a 13 de agosto
de 2022 nas redes sociais do PET Engenharia Química da UEM:
Instagram: https://www.instagram.com/pet.uem.eq/
Facebook: https://www.facebook.com/PETEQ.UEM
Junto ao formulário devem ser anexados os seguintes documentos:
2.1. Curriculum vitae com foto (Formato PDF);
2.2. Atestado de matrícula da UEM, o qual deve ser obtido acessando o
SISAV (Formato PDF);
2.3. Fotocópia do documento de identificação pessoal: RG ou CNH;
2.4. Foto atual do candidato;
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3. Calendário de seleção
3.1 - De 01 de agosto a 13 de agosto de 2022: Inscrição dos candidatos.
3.2 - 16 de agosto de 2022: Entrega de uma Redação.
3.3 - De 18 a 19 de agosto de 2022: Dinâmica em grupo.
3.4 - De 24 de agosto a 08 de setembro de 2022: Entrevistas individuais
com dia e horário definido por telefone diretamente com os candidatos.
3.5 - De 20 de setembro a 18 de outubro de 2022: Período de convivência.
3.6 – 21 de outubro de 2022 – Reunião final de decisão.
4. A ausência do candidato em qualquer uma das etapas do processo de
seleção acarretará em sua desclassificação.
5. O PET Engenharia Química irá disponibilizar até 20% das vagas
destinadas ao Período de Convivência e ao ingresso no grupo para acadêmicos
ingressantes na Universidade Estadual de Maringá pelo sistema de cotas e que
sejam considerados aptos pela Comissão de Seleção, caso tenham interesse de
declarem como tal no ato da inscrição.
6. O resultado final da seleção será publicado em Edital pela Pró-Reitoria de
Ensino por meio de edital específico.

PUBLIQUE-SE.
Maringá, 05 de julho de 2022.

Prof.ª Dr.ª Alexandra Abdala Cousin
Pró-Reitora de Ensino

