
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC/SESU 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

PET-FILOSOFIA / SELEÇÃO DE BOLSISTA 

(EDITAL Nº 1 de 12 de Abril de 2018) 
 

 

Comunicamos aos alunos do curso de graduação em Filosofia da UFBA que, entre os dias 12 de 

abril a 03 de maio de 2018, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsistas do 

Programa de Educação Tutorial – PET-Filosofia/UFBA da Secretaria de Ensino superior 

(SESU/MEC). Os interessados devem comparecer à sala do PET-Filosofia (sala 27 do prédio 

conhecido por IGUATEMI (Instituto de Psicologia) da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da UFBA) nos dias e horários dispostos neste edital para a realização da inscrição, 

avaliação e entrevista. O resultado da seleção servirá para a nomeação imediata de 01 (um) 

bolsista e 06 (seis) voluntários. O edital é válido até 31 de dezembro de 2018. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A seleção será regida por este Edital sob a responsabilidade do PET-Filosofia e de uma 

comissão composta por três professores (2 tutores e 1 professor do departamento de 

filosofia) e um aluno bolsista do PET. 

 

1.2 Consistirá das seguintes etapas: atividades de integração, uma avaliação escrita, 

entrevista e análise de currículos. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá inteirar-se do Edital e certificar-se de 

que preencherá todos os requisitos exigidos para a bolsa. 

 

2.2 Poderão candidatar-se os estudantes de graduação do curso de Filosofia da UFBA que 

atenderem aos seguintes requisitos: 

2.2.1 Estar regularmente matriculado; 

2.2.2 Não ser concluinte; 

2.2.3 Não ser bolsista de programas cuja bolsa se enquadre na mesma categoria (e.g. 

PIBIC e PIBID), exceto que esteja participando, sem remuneração, como 

voluntário; 

2.2.4 Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou superior a 6,0 (seis); 

2.2.5 Não ter mais de duas reprovações em disciplinas; 

2.2.6 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do PET – não 

necessariamente presenciais, visto que estão também inclusas as horas de estudo e 

pesquisa. 

2.2.7 Não exercer atividades remuneradas, mantendo vínculos empregatícios. 



 

 

 

2.3   Para inscrição, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 

2.3.1 Estar ciente de todas as informações sobre a proposta e o funcionamento do 

Programa de Educação Tutorial. Estas informações estão disponíveis no site 

www.petfilosofia.ufba.br, na seção “links” (página oficial do PET no 

portal SESu). Em especial o conhecimento do MOB (Manual de 

Orientações Básicas). 

2.3.2 Entregar na sala do PET-Filosofia, até o dia 03 de maio de 2018, um envelope 

contendo os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível na sala e no site do PET-

Filosofia e juntamente com este edital por e-mail a ser enviado pelo 

Departamento de Filosofia); 

b) Fotocópia do RG e do CPF; 

c) Histórico Escolar recente; 

d) Fotocópia de um trabalho (ou prova) avaliado em disciplina recentemente 

cursada no Departamento de Filosofia. Não é necessária caso ainda não 

tenha feito uma. 

 

 

3. DAS AVALIAÇÕES 

3.1 A avaliação dos candidatos ocorrerá entre os dias 16 de abril e 08 de maio de 2018. 

No ato de inscrição será entregue, àqueles que se inscreverem, uma agenda 

discriminando cada etapa, sendo as duas últimas a prova subjetiva e a entrevista. 

 

3.2 A prova subjetiva consiste em uma redação (entre 20 e 30 linhas), que será aplicada na 

sala do PET-Filosofia, no dia 07 de maio de 2018 às 14h.  

3.2.1 O tema da redação será apresentado momentos antes da aplicação da prova. 

 

3.3 As entrevistas serão realizadas na sala do PET-Filosofia, no dia 08 de maio de 2018 às 

14h. Será levada em conta à pró-atividade do candidato no que diz respeito à iniciativa 

para buscar informações além das sugeridas neste Edital. 

 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 O prazo de validade do cadastro de reserva (voluntários) é até 31 de dezembro de 2018.  

 

4.2 A lista dos candidatos selecionados para nomeação imediata e cadastro de reserva será 

divulgada no dia 09 de maio de 2018, nos murais do PET-Filosofia (na porta do PET e 

na área defronte ao CRH no PSL) e no site www.petfilosofia.ufba.br. 

 

 

 

Salvador, 12 de abril de 2018. 

 

Prof. Dr. Jarlee Salviano 

Tutor do PET-Filosofia (UFBA) 

http://www.petfilosofia.ufba.br/
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