
EDITAL n.01/2011 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

PET/COMUNICAÇÃO 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 

 

O colegiado de Comunicação, obedecendo às orientações e critérios do MANUAL DE 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS-PET (MEC/SESu), informa aos alunos dos curso de 

Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura que a partir da ampla divulgação 

deste edital estará aberto o processo de seleção para bolsista do PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET/COMUNICAÇÃO UFBA. A seleção realizar-se-á 

para o preenchimento de 01 (uma) vaga. 

O selecionado será incorporado ao grupo, de acordo com este edital, e deverá assumir 

imediatamente após a divulgação do resultado desse processo seletivo. Os demais 

alunos aprovados poderão ser convocados, por ordem de classificação, à medida que 

surgirem vagas, dentro do prazo que se estende até o dia 31 de dezembro do presente 

ano (2011), ao qual aludem todas as datas referidas neste edital. 

Segue abaixo o calendário do processo seletivo, a identificação dos documentos e 

requisitos necessários para participar, os procedimentos de seleção e a bibliografia 

requisitada. 

 

1. INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTOS: de 17 a 20 de abril, através 

do e-mail petcom@ufba.br. Não serão aceitas inscrições realizadas após às 12 horas do 

dia 20. 

1.1. Documentos que devem ser anexados ao e-mail: 

1.1.1. Comprovante e/ou declaração de matrícula; 

1.1.2. RG e CPF (cópias); 

1.1.3. Quaisquer documentos comprobatórios que o candidato queira anexar para atestar 

informações contidas na ficha de inscrição. 

1.4. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

1.5. Cópia dos componentes curriculares cursados (disponível em: www.siac.ufba.br) e 

1.6. Um memorial (máximo de três páginas, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

folha A4, espaçamento 1,5 linha) sobre as experiências pessoais e competências do 

estudante, defendendo o porquê do seu ingresso no Petcom. 

 

2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SE CANDIDATAR: 

mailto:petcom@ufba.br
http://www.siac.ufba.br/


 

2.1. Ser aluno regular matriculado nos cursos de Jornalismo ou Produção em 

Comunicação e Cultura da Facom/UFBa; 

2.2. Ter expectativa de permanecer como bolsista do programa pelo período mínimo de 

2 (dois) anos ou até a conclusão do curso; 

2.3. Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do Programa e 

2.4. Não estar vinculado a nenhum outro programa de bolsas ou contrato de trabalho. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

3.1. Memorial (peso 10) – Serão avaliados: argumentação, aspectos gramaticais, 

competências oferecidas pelo candidato e 

3.2. Entrevista (peso 10) – Serão avaliadas: a capacidade de liderança, de comunicação 

e as competências para trabalhar em grupo. Os candidatos serão submetidos à entrevista 

no dia 27 de abril, às 14 horas, na sala do Petcom, no primeiro andar da Facom/UFBa. 

 

4. RESULTADO: 

 

4.1. A ordem de classificação se dará pela média ponderada das notas do aluno nos dois 

critérios de avaliação; 

4.2. O primeiro classificado será convocado para participar do grupo e assumirá 

imediatamente; 

4.3. Demais candidatos, que por ventura venham a se classificar, poderão ser 

convocados por ordem de classificação caso surjam vagas até o dia 31 de dezembro, 

conforme mencionado no texto de abertura desse edital e 

4.4. O resultado final, com as notas de todos os alunos, terá ampla divulgação no dia 27 

de abril. Para fins de transparência, as notas dos candidatos desclassificados serão 

divulgadas. 
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6. QUADRO DE DATAS: 

Entrega dos documentos 

necessários para participar da 

seleção (listados no ponto 1) 

De 17 a 20 de abril 

de 2011, até às 12h 

da manhã do dia 20. 

Através do e-mail 

petcom@ufba.br 

Realização da entrevista Dia 27 de abril de 

2011, às 14h. 

Na sala do Petcom, no 

primeiro andar da Facom 

Publicação do resultado final, 

com a ordem de classificação e as 

notas de todos os candidatos. 

Dia 27 de abril de 

2011 

Lista de discussão da 

Facom/UFBa e e-mail 

pessoal dos candidatos 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

7.1. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, salvo por parte dos 

calouros, que estão dispensados de apresentar cópia dos componentes curriculares 

cursados e 

7.2. Todos os casos não contemplados no presente Edital serão resolvidos pela Banca de 

seleção. 

 

 

___________________________ 

Leonor Graciela Natansohn 

Tutora do Petcom 
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