
                 

 

PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

EDITAL DE SELEÇÃO PET – CURSO DE BIOMEDICINA  

EDITAL no. 01/2017  

 

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 15 a 23 de maio de 2017 para o processo seletivo do Programa De 

Educação Tutorial – PET Biomedicina.  

  

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 nº 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 os estudantes que demonstrem 

potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação.  

   

B – DO NÚMERO DE VAGAS   

 

 As vagas para o Programa de que trata este edital serão num total de dez (10) pessoas, sendo 

quatro (4) bolsistas e seis (6) não bolsistas, sendo que os três (3) últimos não bolsistas 

selecionados só serão convocados após a conclusão do curso dos petianos formandos em 

2017.2 ou de acordo com a demanda do PET Biomedicina.  

  

 



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 Escola Bahiana de Medicina 

e Saúde Pública (EBMSP) em 2017.1, entre o (1º) primeiro e o (4º) quarto semestre;  

b. Não ser bolsista de qualquer outro programa e também não ter vínculo empregatício;  

c. Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 20 horas semanais ao programa, das quais, 

no máximo, 12 horas podem ser dedicadas a uma Iniciação Científica, 12 horas para 

estágio extracurricular, 3 horas para Monitoria, 2 horas para Liga Acadêmica, 2 horas 

para o Diretório Acadêmico e 2 horas para Associação Atlética Acadêmica.  

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

conforme demanda do grupo.  

  

C.2) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

  

     No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar ao setor responsável:  

a. Carta de intenção, de próprio punho, contendo as seguintes informações:  

1) Motivos que o levaram ao interesse em ingressar no PET Biomedicina;  

2) Expectativas em relação ao PET Biomedicina;  

3) Experiências vivenciadas pelo candidato em atividades desenvolvidas pelo PET 

Biomedicina.  

b. Currículo lattes completo e atualizado;  

c. Formulário de inscrição preenchido (site da EBMSP);  

d. Histórico Escolar da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública com coeficiente de 

rendimento. 

 

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

toda a documentação deverá estar devidamente assinada e entregue na Secretaria de Pós-



Graduação da Unidade Acadêmica Cabula – Campus III, das 8h às 12h, e de 14h às 17h, de 

segunda a sexta-feira, no período de 15 a 23 de maio de 2017.  

 

Obs.: Os documentos serão avaliados e terão peso 0,1 para cálculo da média da primeira fase.  

  

D – DA SELEÇÃO  

 

 A 1ª fase da seleção ocorrerá no dia 27 de maio, com início às 14 horas e duração máxima de 2 

horas. O local da prova será informado por e-mail aos candidatos.  

A 2ª fase ocorrerá nos dias 5 e 10 de junho, conforme descrito no item D.2.  

A 3ª fase ocorrerá nos dias 14 e 17 de junho, conforme descrito no item D.3.  

 

D.1) 1ª fase – Será aplicada uma prova escrita contendo 15 questões objetivas (peso 0,5), 

abordando os temas presentes no material especificado abaixo e conhecimentos gerais e 

atualidades, e uma redação (peso 0,5) em texto dissertativo, de até 30 linhas, com tema a ser 

divulgado no momento da seleção, podendo abordar atualidades e/ou conhecimentos gerais.   

 

Essa fase terá caráter classificatório e eliminatório. Para cálculo da média final, a primeira fase 

terá peso 0,3.  

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

• Manual de Orientações Básicas disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-

manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192 

 

• O PET visto pelo seu criador disponível em:  

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

 

• Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013, disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=130 

05&Itemid=  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=338-manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-de-educacao-tutorial&Itemid=30192


• Portaria nº 976, de 27 de julho de 2010, disponível em: 

http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_976_2010.pdf 

  

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

 

 PROVA/TIPO  ÁREA DO 

CONHECIMENTO  

NÚMERO DE 

QUESTÕES/ÍTEM  

(P1) 

 Objetiva  

Conhecimentos Gerais, 

Atualidades e 

Interpretação de  

texto  

 

05  

(P1)  

Objetiva  

e/ou discursiva  

Conhecimentos sobre  

o PET  

10  

Discursiva  Conhecimentos Gerais  Redação  

  

D.2) 2ª fase – O candidato terá a oportunidade de vivenciar o PET, classificando-se como uma 

fase de caráter obrigatório e eliminatório, como forma de aprendizado, experiência e familiarização 

com os trabalhos desenvolvidos pelo grupo. A vivência consta da participação em uma reunião 

administrativa (dia 05/06, às 18h, Sala do PET Biomedicina) e a participação no INTERPET 

Bahia (dia 10/06, das 09h:30min às 17h:30min, Auditório II, Pavilhão III).  

  

D.3) 3ª fase (dias 14/06 e 17/06, às 8h, sala a combinar) - Serão realizadas as seguintes 

atividades:   

- Apresentação em grupo do capítulo de um livro, manual ou qualquer outro documento que diz 

respeito ao funcionamento e à organização do PET, escolhido pela comissão organizadora, em que 

será dada uma nota única para cada equipe (peso 0,25);  

- Entrevista final com o candidato, sendo os participantes da bancada escolhidos pelo grupo PET 

Biomedicina (peso 0,5); 

- Apresentação individual de um projeto original de pesquisa, ensino ou extensão, pensado pelo 

candidato (peso 0,25). 

 



Nota 1: Todas as apresentações e entrevista dessa fase serão estabelecidas através de sorteio. 

Nota 2: As apresentações em equipe e entrevista acontecerão no dia 14/06, a partir das 08h, e a 

apresentações individuais ocorrerão no dia 17/06, no mesmo horário; 

 

A 3ª fase da seleção PET está descrita resumidamente no quadro a seguir:  

  

APRESENTAÇÕES/TIPO  

ÁREA DO 

CONHECIMENTO  

FORMA DE 

APRESENTAÇÃO  

DURAÇÃO  

(Minutos)  

Apresentação em grupo  PET e outros  Slides  15 (+ ou - 3)  

Projeto  
Pesquisa, Ensino ou  

Extensão  Slides  10 (+ ou - 2)  

Entrevista  Adequação ao PET  Diálogo  10 min  

  

Os candidatos que forem classificados na 3 ª fase, porém não convocados, poderão ficar em lista 

de espera por um período de seis (6) meses após o resultado final, podendo ser prorrogado por 

mais seis (6) meses.  

 

Para cálculo da média final, a terceira fase terá peso 0,6.  

 

A nota de corte para a aprovação na 3ª fase será de no mínimo 7,0 (sete) pontos.  

  

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.  

d) À nota de corte determinada para a aprovação na 3ª fase.  

 

 

 



E- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

  

São critérios mínimos exigidos para a participação na seleção:  

a) Iniciativa, interesse, criatividade, responsabilidade, assiduidade, capacidade de cooperação 

e trabalho em grupo;   

b) Domínio de tecnologias atuais de comunicação;  

c) Boas relações interpessoais.  

  

F- DOS RESULTADOS  

A divulgação da homologação das inscrições será feita no dia 24 de maio. O resultado da 1ª fase 

será até o dia 2 de junho e, da 3ª fase (resultado final), até dia 20 de junho via correio eletrônico, 

na lista dos aprovados no site da Bahiana e na página do PET Biomedicina no Facebook.  

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

  

G – QUADRO RESUMO COM OS PESOS  

  

Entrega dos documentos (0,1)  

Carta de intenção (0,3)  

Currículo lattes (0,3)  

Histórico escolar (0,4)  

Fase 1 (0,3)  
Prova objetiva (0,5)  

Prova discursiva (0,5)  

Fase 2  Vivência  

Fase 3 (0,6)  

Apresentação em grupo (0,25)  

Apresentação individual (0,25)  

Entrevista (0,5)  

 

 

 



H - QUADRO RESUMO DAS ETAPAS  

  

Divulgação do Edital  15 de maio  

Inscrição dos candidatos  15 de maio – 23 de maio  

Homologação das inscrições   24 de maio  

1ª fase – Prova escrita e 

avaliação do currículo  

27 de maio  

Divulgação do resultado da 1ª  

fase  

Até 2 de junho  

2ª fase – Vivência  05/06 (Reunião Administrativa) e  

10/06 (INTERPET BAHIA) 

3ª fase –Apresentação de 

trabalho em equipe, projeto 

individual e entrevista  

14 de junho (apresentações em equipes e 

entrevista) 

17 de junho (apresentação individual 

dos projetos) 

Divulgação do resultado final  Até 20 de junho  

Data de início das atividades  23 de julho de 2017  

  

  

  

  

Salvador, 12 de maio de 2017.  

  

  

Prof. Dr. Sidney Carlos de Jesus Santana  

                                                     Tutor do PET – Biomedicina 

 


