
               
 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

 

EDITAL PET – CURSO DE BIOMEDICINA 

 

EDITAL n
o
. 01/2014 

A Pós Graduação e Extensão juntamente com a Coordenação do curso de Biomedicina, da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública comunica aos discentes interessados que estarão 

abertas as inscrições no período de 15 de setembro a 15 outubro de 2014 para o processo 

seletivo do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET. 

 

 

A- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O PET é desenvolvido nas Instituições de Ensino Superior distribuídas entre as diferentes áreas 

do conhecimento e as diversas regiões geográficas do país. De acordo com o estabelecido na Lei 

nº 11.180/2005, e regulamentado na Portaria MEC 976 de 27 de julho de 2010, o Programa é 

realizado por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a partir de 

formações em nível de graduação das Instituições de Ensino Superior do país, orientados pelo 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O MEC apoia aos estudantes 

que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação. 

 

 



B – DO NÚMERO DE VAGAS  

 

As vagas para o cargo de que trata este edital serão num total de quatro (4) não bolsistas. 

 Haverá uma lista de espera, sendo que está terá validade de seis meses prorrogável por mais 6 

meses. 

Para chamada da lista de espera será considerada a ordem de classificação e o semestre do 

estudante, conforme a portaria 976 de 2010. 

 

 

C – DA INSCRIÇÃO 

 

C.1) REQUISITOS 

 

     Podem inscrever-se gratuitamente estudantes que obedeçam às seguintes condições: 

 

a. Estar regularmente matriculado no Curso de Biomedicina da EBMSP, entre os segundo e 

quinto semestres;  

b. Não ser bolsista de qualquer outro programa; 

c. Apresentar coeficiente de rendimento ≥ 7,0 (sete); 

d. Ter disponibilidade para dedicar no mínimo 20 horas semanais ao programa; 

e. Ter disponibilidade aos sábados e domingos para eventos ordinários e extraordinários, 

conforme demanda do grupo. 

 

 

C.2) DOCUMENTAÇÃO NECSSÁRIA 

 

     No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 

a. Carta de Intenção, de próprio punho, contendo: 

1. Motivos que o levaram a ter interesse pelo PET, 

2. Expectativas em relação ao PET, 



3. Experiências próprias do candidato em atividades relacionadas ao PET. 

b. Currículo Lattes completo e atualizado; 

c. Histórico Escolar com coeficiente de rendimento; 

d. Formulário de Inscrição (modelo disponível na Secretaria Acadêmica e no site da 

EBMSP) 

e. Termo de Compromisso assinado (modelo disponível na Secretaria Acadêmica e no site 

da EBMSP ); 

f. Declaração de não possuir vínculo empregatício, nem ter o apoio de bolsas em outros 

Programas, e de dispor de 20 horas semanais para o Programa (modelo disponível na 

Secretaria Acadêmica e no site da EBMSP). 

 

É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 

eletrônico e toda documentação deverá estar devidamente assinada e entregue na Secretaria da 

Unidade Acadêmica Cabula – Campus III, das 8 horas às 17 horas, no período de 15 de 

setembro à 15 outubro de 2014. 

 

 

D – DA SELEÇÃO 

 

A 1ª fase da seleção ocorrerá no dia 18 de outubro de 2014, com encontro inicial na sala do 

PET (Pavilhão I) e posterior encaminhamento dos candidatos à respectiva sala de aula (104 do 

Pavilhão III) onde será realizada a prova escrita, com início para às 14 horas, e duração máxima 

de 2 horas, e a 2ª fase da seleção ocorrerá entre os dias 27 de outubro e 29 de novembro 2014, 

conforme descrito no item D.2. 

 

D.1) 1ª fase – Será aplicada uma prova escrita contendo 15 questões objetivas, abordando os 

temas presentes no material especificado abaixo, e uma redação em texto dissertativo, de até 30 

linhas, com tema a ser divulgado no momento da seleção, sobre atualidades. 

O material de apoio para a prova escrita estará disponível em:  



 Manual de Orientações Básicas disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12228:progra

ma-de-educacao-tutorial-pet&catid=232:pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=480 

 O PET visto pelo seu criador disponível em:  

http://www.pet-odonto.ufpr.br/pet_claudiocastro.pdf 

 

A 1ª fase da seleção PET está resumidamente descrita no quadro a seguir: 

 

PROVA/TIPO ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

NÚMERO DE 

QUESTÕES/ÍTEM 

CARÁTER 

(P1) Objetiva Conhecimentos Gerais 05 Classificatória  

(P1) Objetiva 

e/ou discursiva 

Conhecimentos sobre 

o PET 

10 Classificatória  

Discursiva Atualidades Redação Classificatória  

 

D.2) 2ª fase – Serão pré-selecionados 15 candidatos para segunda etapa. Os 15 candidatos pré-

selecionados serão convocados para uma reunião com o grupo PET, onde conhecerão suas 

atividades normais e terão conhecimento sobre as atividades a serem realizadas nesta fase. Tais 

atividades serão classificatórias e definirão os petianos aprovados. Os candidatos, até o limite 

que consta neste edital, que não forem aprovados nessa etapa ficarão em lista de espera por um 

período de seis meses após o resultado final, podendo ser prorrogado por mais seis meses. 

 

Na segunda fase, serão realizadas as seguintes atividades:  

 

- Apresentação do capítulo de um livro ou manual escolhido pelo grupo PET; 

- Apresentação de um projeto de pesquisa, ensino ou extensão, pensado pelo candidato; 

- Entrevista final com o candidato, onde farão parte da bancada: Tutor(a) PET, Interlocutor(a) 

PET, um(a) Professor(a) do curso de Biomedicina da EBMSP, um(a) Professor(a) convidado(a), 

um petiano egresso e um petiano vigente. 

 



A 2ª fase da seleção PET está resumidamente descrita no quadro a seguir: 

 

APRESENTAÇÕES/TIPO ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

FORMA DE 

APRESENTAÇÃO 

DURAÇÃO 

MÁXIMA 

Capítulo de Livro PET e outros Slides 20 min 

Projeto Pesquisa, Ensino ou 

Extensão 

Slides 10 min 

Entrevista Adequação ao PET Diálogo 10 min 

 

D.3) Enquadramento – serão eliminados e não participarão das etapas subsequentes da seleção, 

os estudantes que não atenderem:  

a) ao prazo do cronograma acima; 

b) à entrega de todos os documentos solicitados; 

c) à não realização de qualquer uma das fases de seleção. 

 

 

E- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

São critérios mínimos exigidos para a participação na seleção: 

a) Iniciativa, capacidade de cooperação e trabalho em grupo;  

b) Domínio de tecnologias atuais de comunicação; 

c) Boas relações interpessoais; 

d) Conhecimento básico de inglês e informática. 

 

 

F- DOS RESULTADOS 

 A divulgação da homologação das inscrições será dia 17 de outubro; o resultado da 1ª fase será 

até o dia 27 de outubro e da 2ª fase (resultado final) será divulgado até dia 07 dezembro de 

2014, via correio eletrônico e no site da Bahiana. 



Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Seleção PET. 

 

 

G - QUADRO RESUMO DAS ETAPAS 

 

Divulgação do Edital 08 de setembro de 2014 

Inscrição dos candidatos 15 de setembro a 15 outubro de 2014 

Homologação das Inscrições  17 de outubro de 2014 

1ª fase - Prova escrita e 

avaliação do currículo 

18 de outubro de 2014 

Divulgação do resultado da 1ª 

fase 

Até 27 de outubro de 2014 

2ª fase – Participação nas 

atividades do grupo, 

apresentação de conteúdo e 

entrevista final 

27 de outubro à 29 de novembro de 2014 

Divulgação do resultado final 07 de dezembro 

Data de inicio das atividades Janeiro de 2015 

 

 

 

Salvador, 08 de setembro de 2014 

 

 

Comissão de Seleção PET –Biomedicina  


