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EDITAL PET PUC-Campinas nº 003/2020 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM 

 

PET ENFERMAGEM 

 

O presente processo Seletivo é um instrumento utilizado para selecionar 

candidatos para vagas disponíveis no Programa de Educação Tutorial (PET) da 

Faculdade de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, cujo 

perfil atenda aos pré-requisitos exigidos pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e às necessidades do grupo já existente. 

Para maiores informações sobre o Programa acessar o Manual de 

Orientações Básicas e a Portaria, anexos ao presente edital e/ou no site 

http://portal.mec.gov.br/. 

No presente processo seletivo serão ofertadas 05 vagas para alunos 

voluntários com início imediato. Os alunos voluntários têm as mesmas 

atribuições junto ao grupo e receberão bolsas gradualmente, de acordo com o 

desligamento de alunos bolsistas devido à conclusão do curso ou outro fator. O 

critério de recebimento das bolsas será a classificação obtida no processo 

seletivo. 

O presente Processo Seletivo será realizado de maneira remota, seguindo 

as orientações governamentais referentes ao COVID-19. Este Processo Seletivo 

Online foi previsto para suprir as vagas que estarão disponíveis em nosso corpo 

de alunos petianos. 

 

 

I – REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS 

● O candidato deve estar regularmente matriculado e cursando a graduação 
em Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas no 2º 
período ou 4º período. 

● Não ser bolsista de qualquer outro programa (exceto PROUNI, Vestibular 
Social e Monitoria); 

● Não possuir vínculo empregatício, o que deverá ser confirmado por meio da 
apresentação da carteira de trabalho, quando solicitado; 

 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
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● Não possuir dependências no histórico escolar da graduação; 

● Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 7,0; 

● Ter disponibilidade de 20 horas semanais dedicadas ao Programa. 

● Ter expectativa de permanecer como bolsista do Programa até a Conclusão 
do Curso. 

 

 

II – INSCRIÇÕES 

● Período de Inscrição: de 12 a 17 de Outubro de 2020;  

● As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do site: 
https://forms.gle/7Xrv1dBhkKvtbHLg6 

 
 

III – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

● A ficha de inscrição a ser preenchida pelos candidatos deverá conter: nome 
completo; RA; data de nascimento; ano; período; e-mail da plataforma 
(Teams/PUC); número de telefone, informativo acadêmico e foto.  

● Só serão considerados inscritos, os alunos que preencherem devidamente 
todos os campos solicitados, no prazo previamente determinado. 

 

 

IV – DATAS DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo 2020 online contará com 03 (três) etapas sendo 01 (uma) 

eliminatória e 02 (duas) classificatórias, todas realizadas de maneira remota 

utilizando a plataforma Microsoft Teams. 

● ETAPA 1: 19 de Outubro de 2020; 

● ETAPA 2: 22 de Outubro de 2020; 

● ETAPA 3: 26 de Outubro de 2020; 

● No dia 16 de Outubro os candidatos inscritos receberão por e-mail as 
informações sobre as atividades previstas para o processo seletivo;  

● Horário das atividades do processo seletivo: das 17h00 às 19h00. É 
recomendável que os candidatos acessem as plataformas online utilizadas 
com 15 minutos de antecedência. 

 

https://forms.gle/7Xrv1dBhkKvtbHLg6
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V – DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

● A primeira etapa será realizada no dia 19/10/2020 sendo constituída de uma 
Prova escrita online (peso 5) cujo conteúdo programático será o Manual de 
Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial do Ministério de 
Educação e Cultura (disponível em 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf). Além disso, será 
realizada uma Redação (peso 5) sobre tema pertinente a área de 
Enfermagem, que será informado aos candidatos momentos antes do início 
e elaborada em documento Word disponibilizado para cada um. A nota da 
primeira etapa será de zero a dez, somando-se as notas obtidas na prova 
escrita e na redação. 

Esta etapa é eliminatória, sendo necessário que o candidato tenha média 

mínima de 6,0 (seis) para prosseguir no processo seletivo. A divulgação desta 

nota será realizada via e-mail, no dia 20/10/2020. Nesta etapa serão 

selecionados no máximo 30 alunos. 

OBSERVAÇÕES: Redações com trechos plagiados serão zeradas, assim 

como redações fora do eixo temático solicitado e o participante será 

desclassificado. A pesquisa de plágio será realizada em plataforma 

apropriada que pesquisa similaridade. 

 

● A segunda etapa é constituída por uma Dinâmica Online entre os 
candidatos classificados na primeira etapa do processo seletivo. Os 
candidatos deverão apresentar-se na plataforma online TEAMS, às 
17h00min do dia 22/10/2020. Dinâmica: os candidatos serão aleatoriamente 
distribuídos em grupos, em seguida será proposto um problema a ser 
resolvido, pertinente à rotina do grupo PET. Os grupos terão cerca de 30 
minutos para discutir o problema e propor uma solução, sendo observados 
durante todo o período. Com essa atividade, pretende-se identificar algumas 
características comportamentais dos candidatos. A ausência nesta etapa 
desclassifica o candidato. Essa etapa será acompanhada por integrantes do 
grupo PET Enfermagem. 

● A terceira etapa constitui-se por uma Entrevista Individual, que será 
realizada no dia 26/10/2020, a partir das 17h00min, na Plataforma Online 
TEAMS. Os candidatos serão entrevistados em ordem alfabética, em horários 
previamente agendados e divulgados através do site e nas redes sociais do 
PET Enfermagem. Nesta etapa serão considerados como critérios de 
avaliação, os conhecimentos e as características que indiquem 
compromisso, responsabilidade, interesse, desenvoltura e avaliação do 
histórico escolar, dentre outros julgados adequados pela banca examinadora. 
Esta etapa é classificatória. 

Como critérios de desempate serão considerados a nota na Prova e a média geral 

do Histórico Escolar dos candidatos. 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf
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Será expressamente proibido realizar a gravação das atividades.  

 

VI – RESULTADOS 

Os resultados serão encaminhados para a PROGRAD e divulgados no site 

da Universidade. 

 

VII – ATRIBUIÇÕES DO ALUNO SELECIONADO 

O aluno selecionado deve atender as atribuições constantes no Manual de 

Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) e a Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, 

publicada no D.O.U em 28/07/2010: 

● Zelar pela qualidade acadêmica do PET; 

● Participar de todas as atividades programadas pelo tutor; 

● Participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 

● Manter bom rendimento no curso de graduação; 

● Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelo tutor; 

● Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, um trabalho 
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo; 

● Fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e 
trabalhos apresentados; 

● Cumprir as exigências estabelecidas no termo de compromisso; 

● Dedicar-se em tempo integral, as atividades do curso de graduação e do 
Programa de Educação Tutorial, com carga horária mínima de 20 horas 
semanais. 

 

VIII- CRONOGRAMA 
 

Datas Fases do Processo 

12 de Outubro de 2019 Abertura das inscrições 

17 de Outubro de 2019 Encerramento das inscrições 

19 de Outubro de 2019 1ª etapa 

22 de Outubro de 2019 2ª etapa 

26 de Outubro de 2019 3ª etapa 

A partir de 02 de Novembro de 2019 Divulgação do resultado 

 

 

Campinas, 04 de setembro de 2020. 

Pró-Reitoria de Graduação 

 


