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Abre seleção para participantes do
PET/Engenharia Civil.

Fabricia de Cassia Grou de Paula

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 de seleção de alunos para o Programa de Educação Tutorial, do
Grupo de Engenharia Civil (PET/Engenharia Civil) da Universidade Estadual de
Maringá.
Art. 1º Poderão candidatar-se ao grupo PET, os alunos que atenderem aos
seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado(a) na 1ª série do curso de Engenharia Civil da
UEM;
b) Não apresentar mais de uma reprovação nas disciplinas do curso de
Engenharia Civil da UEM.
Art. 2º Os interessados devem fazer a inscrição mediante o preenchimento de
um formulário, disponível no site do PET Engenharia Civil UEM no período entre 02 a
22 de março de 2021, anexando os seguintes documentos no formato pdf:
a) Curriculum Vitae com foto;
b) Histórico escolar resumido, disponível no menu do aluno da UEM;
c) Cópias digitalizadas dos Certificados (cursos, estágios e outros), se houver;
d) Cópias digitalizadas dos documentos de identificação pessoal: RG, CPF e
Atestado de Matrícula, disponível no SISAV da UEM.
Art. 3º O processo seletivo consiste em quatro etapas:
a) Avaliação de currículo e histórico escolar;
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b) Avaliação de um questionário sobre o candidato: que deve ser respondido e
enviado até o dia 24/03/2021 às 23:59hs, disponível no site do PET Civil UEM;
c) Entrevista: a ser realizada no dia 07/04/2021 das 8:00 às 17:00hs de maneira
on-line pela plataforma Google Meet;
d) Dinâmicas de grupo: a serem realizadas nos dias 06/04/2021 e 08/04/2021 às
19:00hs de maneira on-line pela plataforma Google Meet;
Parágrafo 1. O horário de cada entrevista será definido de acordo com o número
de inscritos e publicado no dia 05/04/2021 em um grupo de WhatsApp a ser criado
com todos os inscritos.
Parágrafo 2. Os links das reuniões on-line para a Entrevista e Dinâmicas serão
publicados no dia 05/04/2021 em um grupo de WhatsApp a ser criado com todos os
inscritos.
Art. 4º A ausência do candidato em qualquer uma das etapas do processo de
seleção causará sua desclassificação.
Art. 5º O resultado final da seleção será publicado em Edital pela Pró-Reitoria de
Ensino.
Art. 6º Os candidatos classificados serão convocados de acordo com a ordem de
classificação e devem atender aos seguintes requisitos:
a) Não possuir vínculo empregatício após o início das atividades;
b) Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do
programa (PET/Engenharia Civil);
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora do
Processo Seletivo (2019/2020) do PET Engenharia Civil da Universidade Estadual de
Maringá
PUBLIQUE-SE.

Maringá, 22 de fevereiro de 2021.

Profa. Dra. Alexandra de Oliveira Abdala Cousin
Pró-Reitora de Ensino
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