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EDITAL PET PUC-Campinas nº 002/2022 

 

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 02 vagas para bolsistas 

(remunerado), com início imediato. O presente Processo Seletivo será realizado 

de maneira presencial e foi previsto para suprir vagas disponíveis em nosso corpo de 

alunos petianos. 

 

 

I.  REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS 

 O candidato deve estar regularmente matriculado no Curso de Enfermagem 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e ter cursado pelo menos um 
semestre; 

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

 Não possuir vínculo empregatício; 

 Não apresentar reprovações no histórico escolar; 

 Apresentar bom coeficiente de rendimento escolar; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais dedicadas ao Programa. 

 O candidato deve estar regularmente matriculado no 2º período, 3o período ou 
5º período do Curso de Enfermagem. 

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

 

 

 

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

Período de Inscrição: 25/04/2022 a 29/04/2022. 

As inscrições serão efetuadas na Secretaria do Curso de Enfermagem (de segunda a 
sexta feira, das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30). 

 

III. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO* 

 1 foto 3x4 (pode ser impressa); 

 Preenchimento da Ficha de inscrição com os dados do(a)  candidato(a): nome 
completo, período atual na graduação, telefone celular, e-mail de contato e 
cidade onde reside. 

 Fotocópia do Histórico Escolar referente ao curso de graduação em 
Enfermagem (pode ser solicitado no CAA e deve conter a média aritmética 
das disciplinas).  

 Apenas serão considerados inscritos os alunos que preencherem devidamente todos 

os campos solicitados, no prazo previamente determinado. 

 

 As informações dos candidatos ficarão em posse da Tutora, que tomará todos os 

cuidados para evitar exposição de dados sensíveis, sendo que após sua utilização os 

documentos serão destruídos. 

 

 

 

IV. DATAS DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo 2022 contará com 03 (três) etapas sendo uma eliminatória e duas 

classificatórias, conforme disposto a seguir. 

 ETAPA 1: 2 de maio de 2022; 

 ETAPA 2: 4 de maio de 2022; 

 ETAPA 3: 6 de maio de 2022. 

Até o dia 1 de maio de 2022 os candidatos inscritos receberão por e-mail as 
informações sobre as atividades previstas para o processo seletivo. 
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V. DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

Todas as etapas do processo seletivo serão aplicadas pelos alunos integrantes do 
PET Enfermagem e pela tutora, podendo haver a contribuição de petianos egressos 
e outros docentes. 

 A primeira etapa será realizada no dia 02/05/2022 sendo constituída de uma 
Prova escrita (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/pet/manual-de-
orientacoes). Além disso, será realizada uma Redação (peso 5) sobre tema 
pertinente a área de Enfermagem, que será informado aos candidatos, 
momentos antes do início. 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 

7,0 (sete) para prosseguir no processo seletivo. Nesta etapa serão selecionados no 

máximo 15 alunos que prosseguirão para a segunda etapa e como critério de 

desempate poderá ser empregada a média aritmética do Histórico Escolar do 

candidato(a).  

A divulgação do resultado desta etapa será realizada até dia 03/05/2022, 

individualmente, por e-mail para cada candidato, informando-o se foi aprovado na 

primeira fase ou não, e em caso de aprovação, nessa comunicação haverá também 

instruções sobre a próxima etapa, apenas para os classificados. 

 

 A segunda etapa é constituída por uma Atividade em Grupo (dinâmica de 
grupo). Todos os candidatos classificados na etapa anterior deverão 
apresentar-se na sala do PET Enfermagem (bloco B, Campus II), às 13h20 do 
dia 04/05/2022 de onde serão direcionados para a(s) sala(s) onde a atividade 
será aplicada, sendo organizados em grupos aleatórios de até cinco pessoas 
cada. Com essa atividade, pretende-se identificar algumas características 
comportamentais dos candidatos, tendo-se como principais critérios de 
avaliação: ética, comunicação não violenta, habilidade de trabalho em grupo, 
liderança, criatividade e proatividade. Essa etapa não é eliminatória, mas a 
ausência nessa etapa desclassifica o candidato.  

 A terceira etapa constitui-se por uma Entrevista, que será realizada no dia 
06/05/2022, a partir das 13h20. Os candidatos deverão se dirigir para a sala 
do PET Enfermagem de onde serão direcionados para a sala onde a atividade 
será aplicada. Os candidatos serão entrevistados em ordem alfabética em 
horários previamente agendados e divulgados através de envio de e-mail na 
véspera. Nesta etapa serão considerados como critérios de avaliação os 
conhecimentos e as características que indiquem compromisso, 
responsabilidade, interesse, desenvoltura e avaliação do histórico escolar, 

http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes
http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes
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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. 

Será expressamente proibido realizar gravação de qualquer natureza das atividades 

realizadas. 

 

 

VI. RESULTADOS 

Os resultados serão encaminhados para a PROGRAD e divulgados no site da 

Universidade, em ordem alfabética. 

Sobre a lista de espera: 

 Será também divulgada uma LISTA DE ESPERA, que terá validade até 
dezembro de 2022, podendo ser solicitada a qualquer momento e quantas 
vezes for necessário, dentro deste período.  

 Os alunos classificados nessa lista poderão não ser convocados para fazer 
parte do grupo.  

 

 

VII. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO SELECIONADO 

O aluno selecionado deve atender as todas atribuições constantes no Manual 

de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial: 

 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, comprovado por seu 
Histórico Escolar; 

 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. 
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VIII – CRONOGRAMA 

 

 

Data Fases do Processo 

25/04/2022 Abertura das inscrições 

29/04/2022 Encerramento das inscrições 

02/05/2022 1ª etapa 

04/05/2022 2ª etapa 

06/05/2022 3ª etapa 

a partir de 10/05/2022 Divulgação do resultado 

 

 
 

 
Campinas, 19 de abril de 2022 

Pró-Reitoria de Graduação 

 


