
 

   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC/SESU DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

PET-FILOSOFIA / SELEÇÃO DE BOLSISTA 
(EDITAL Nº 2 de Julho de 2020) 

 

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

os dias 02 e 22 de julho, 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). O processo seletivo será inteiramente online e os interessados 

devem contatar o PET Filosofia via e-mail petfilosofia@ufba.br e nas plataformas virtuais 

nos dias dispostos neste edital para a realização da avaliação e entrevista. A seleção visa 

o preenchimento de 8 (oito) vagas: 1 (uma) vaga para pessoas negras - pretas (os) e pardas 

(os) - autodeclaradas de acordo com o termo (ANEXO A); 1 (uma) vaga para Indígena 

(de acordo com a documentação conforme item 3.2 e termo de autodeclaração ANEXO 

B) ou Quilombola (de acordo com a documentação conforme item 3.3 e termo do 

ANEXO C) ou Pessoa com Deficiência ou Pessoa Trans (Transexuais, Transgêneros e 

Travestis) conforme o termo de autodeclaração (ANEXO D e E respectivamente); 2 

(duas) vagas para ampla concorrência; e 04 (quatro) vagas para voluntários em ampla 

concorrência. O edital é válido até 31 de dezembro de 2020. 

 

 
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(as), 1 professor(a) do 

departamento de filosofia) e um(a) aluno(a) bolsista do PET Filosofia. 

1.2. Consistirá das seguintes etapas: inscrição exclusivamente online, uma avaliação 

escrita e uma entrevista. 

 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1  Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) 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: 

I. Estar regularmente matriculado; 

II. Não ser provável concluinte; 

III. Não ser bolsista de programas cuja bolsa se enquadre na mesma categoria 

(e.g. PIBIC, PIBID e Residência Pedagógica); 

IV. Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou superior a 6,0 

(seis), desconsiderar caso seja ingressante; 
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V. Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do 

PET – não necessariamente presenciais, visto que estão também incluídas 

as horas de estudo e pesquisa; 

VI. Não exercer atividades remuneradas, mantendo vínculos empregatícios. 

 
2.3 Para inscrição, o(a) candidato(a) 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 https://petsofiaufba.wordpress.com/ (página oficial do PET). Em 

especial o conhecimento do MOB (Manual de Orientações Básicas) 

disponível no link: http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes; 

2.3.2.  Preencher o formulário de inscrição online, até o dia 22 de julho de 2020, 

e enviar em anexo os seguintes documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível no site do 

PET Filosofia, no Instagram e na página do Facebook do PET 

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

pelo Departamento de Filosofia); 

II. RG e CPF digitalizados; 

III. Histórico Escolar recente; 

IV. Digitalização de um trabalho (ou prova) avaliado em disciplina 

recentemente cursada no Departamento de Filosofia. Não é 

necessária caso ainda não tenha feito; 

V. Memorial Acadêmico (estilo formal de redação) com o mínimo 

de 02 (duas) e máximo de 04 (quatro) páginas com fonte em 

tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5. A redação deve conter 

as seguintes informações: 

• O que o levou a ingressar no curso de filosofia; 

• Sua intenção de pesquisa; 

• As suas expectativas sobre o seu futuro enquanto 

profissional de filosofia; 

• As razões pelas quais você optou por concorrer a 

uma vaga no Programa de Educação Tutorial do 

curso de Filosofia. 

 

 
3. DA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA 

3.1 A banca examinadora constituída fará a análise dos termos de autodeclaração e da 

documentação referente às vagas de ação afirmativa. 

3.2 A vaga destinada ao candidato(a) indígena, só será preenchida mediante a 

apresentação da cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios 

(RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido 

pela FUNAI, assinada por liderança local. Em acréscimo ao termo de 

autodeclaração (ANEXO B). 

3.3 A vaga destinada ao candidato(a) quilombola, só será preenchida mediante a 

apresentação de: 
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I. Autodeclaração étnico-racial devidamente assinada, a qual se declara 

remanescente de comunidade quilombola; (ANEXO C) 

II. Declaração de sua respectiva comunidade que o(a) candidato(a) reside em 

comunidade remanescente de quilombo, assinada por pelo menos 1 (uma) 

liderança reconhecida pela comunidade ou comprovante de residência de 

comunidade quilombola (original digitalizado); 

a. Ata ou outro documento comprobatório da condição de 

liderança, com reconhecimento de firma em cartório. 

III. Certificado de reconhecimento da comunidade quilombola emitida pela 

Fundação Cultural Palmares, acompanhado das demais declarações 

comprobatórias (I e II), sob pena de perda do direito à vaga. 

3.4 A vaga destinada a pessoas com deficiência só será viabilizada mediante 

preenchimento do termo de autodeclaração (ANEXO D). 

3.5 A vaga destinada a pessoa Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis) só será 

computasa mediante o preenchimento do termo de autodeclaração (ANEXO E) 

3.6 Em caso de não preenchimento da vaga destinada para pessoas indígenas, 

quilombolas, pessoas Trans e pessoas com deficiência, a mesma será remanejada 

para pessoas negras. 

3.7 Em caso de não preenchimento das vagas destinadas a pessoas negras, as mesmas 

serão remanejadas para ampla concorrência. 

3.8 Reforça-se que o(a) candidato(a) cotista, de acordo com o Art. 3º, § 1º, da Lei nº 

12.990/2014, concorre concomitantemente às vagas da ampla concorrência e às 

vagas destinadas a sua respectiva modalidade de ingresso, não perdendo a sua 

condição de cotista por ter sido aprovado na ampla concorrência. 

3.9 Todos os formulários de autodeclaração encontram-se disponíveis em word.doc 

no site oficial do PET Filosofia. 

 

 
4. DAS AVALIAÇÕES 

4.1 A avaliação dos candidatos ocorrerá entre os dias 28 e 29 de Julho de 2020. No 

ato da confirmação de inscrição será enviado um e-mail discriminando cada etapa, 

sendo as duas últimas a prova subjetiva e a entrevista. 

4.2 A prova subjetiva consiste em uma redação dissertativo argumentativo (entre 20 

e 30 linhas), com fonte em tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5 e deverá ser enviada 

ao e-mail do PET Filosofia até o final do dia 29 de julho de 2020. 
4.3 O tema da redação será enviado aos inscritos assim que o processo de inscrição 

finalizar. 

4.4 As entrevistas serão realizadas virtualmente, por uma plataforma que será 

divulgada pelo PET Filosofia ao final do período de entrega da prova subjetiva. A 

entrevista ocorrerá por ordem alfabética, nos dias 03 e 04 de agosto com início às 

14h. A realização das entrevistas nos dois dias irá depender do número de inscritos 

(durante a confirmação da plataforma virtual o candidato saberá se sua entrevista 

acontecerá no dia 03 ou 04 de agosto). 

4.5 Será levada em conta a proatividade do candidato no que diz respeito à iniciativa 

para buscar informações além das sugeridas neste Edital. 

4.6 Quanto ao peso das avaliações: 



a. O memorial, texto requerido no momento da inscrição, conforme ítem 

2.3.2 (V) terá o peso 3 e será avaliado conforme Barema 1 (ANEXO F) 

b. A Prova Escrita terá peso 3 e será avaliada pelo Barema 2 (ANEXO G) 

c. A Entrevista terá peso 4 e será avaliada pela banca de seleção composta 

por uma bolsista, pela tutora do PET Filosofia, professor convidado do 

Departamento de Filosofia e professora Tutora de um dos PET UFBA. 

d. Da média aritmética ponderada dos(as) candidatos(as), será feita a 

classificação geral, considerando os itens anteriores. 

 

 

 
5. DOS PRAZOS 

 

 
 

DATAS ETAPAS 

02/07/2020 a 22/07/2020 Inscrições 

23/07/2020 Data de divulgação das inscrições homologadas 

24/07 a 25/07/2020 Período de recurso 

27/07/2020 Homologação final após o recurso 

28/07/2020 a 29/07/2020 Prova subjetiva 

03/08/2020 e 04/08/2020 Entrevista 

05/08/2020 Resultado preliminar 

06/08/2020 a 07/08/2020 Período de recurso 

08/08/2020 Resultado final 
 

 

 

 

 

6. DOS RECURSOS 

 
6.1 Os recursos deverão ser enviados por e-mail conforme as instruções que seguem: 

a) Os recursos ao indeferimento da inscrição e ao resultado preliminar devem ser 

encaminhados para o e-mail petfilosofia@ufba.br conforme o cronograma 

estabelecido no item 5; 

b) Os recursos tratados na alínea anterior deverão ser redigidos com as suas 

respectivas razões de recursos e pedidos. 

 

 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 O prazo de validade do cadastro de reserva (voluntários) é até 31 de dezembro de 

2020. 

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

será divulgada no dia 05 de agosto. nas redes sociais do PET Filosofia (instagram: 

@ufba.petfilosofia e facebook: https://www.facebook.com/PETFilosofiaFFHC/) 

e no site https://petsofiaufba.wordpress.com/ 
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Salvador, 02 de julho de 2020. 
 

 

 

Prof. Drª. Juliana Ortegosa Aggio 

Tutora do PET-Filosofia (UFBA) 



 

 

 

 
 

(ANEXO A) 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 
Formulário de Autodeclaração à modalidade de ingresso para Negros. 

 

 

 

Eu,   , CPF  .  .  -   nº  , portador do documento 

de identidade nº  , declaro para o fim específico de atender ao Edital 07/2020 

do Processo Seletivo para o PET FILOSOFIA que sou   . 
 

 

Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 
 
 

 

  . 

 

 

 

Estou ciente de que o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da penalização pelos crimes 

previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo conforme as Disposições 

Finais do Edital de Seleção n. 07/2020 do PET FILOSOFIA. 

 

 
Salvador,  /  /  . 



 

 

 

 

 

 
 

(ANEXO B) 

 

 
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 
Formulário de Autodeclaração à modalidade de ingresso para Indígenas 

 

 

 

Eu,   , CPF  .  .  -   nº  , portador do documento 

de identidade nº  , declaro, para o fim específico de atender ao Edital 

07/2020 do Processo Seletivo para o PET FILOSOFIA, pertencimento ao povo indigena 

(identificar)       , localizado no município  . 

 

 
Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 

 

 

  . 

Estou ciente de que o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da penalização pelos crimes 

previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo conforme as Disposições 

Finais do Edital de Seleção n. 07/2020 do PET FILOSOFIA. 

 

 
Salvador,  /  /  . 



 

 

 

 

 

 
 

(ANEXO C) 

 

 
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 
Formulário de Autodeclaração à modalidade de ingresso para Quilombolas 

 

 

 

Eu,   , CPF  .  .  -   nº  , portador do documento 

de identidade nº  , declaro, para o fim específico de atender ao Edital 

07/2020 do Processo Seletivo para o PET FILOSOFIA, que resido no quilombo 

(identificar)       , localizado na cidade de  . 

 

 
Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 

 
 

  . 

Estou ciente de que o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da penalização pelos crimes 

previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo conforme as Disposições 

Finais do Edital de Seleção n. 07/2020 do PET FILOSOFIA. 

 

 
Salvador,  /  /  . 



 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO D) 

 

 
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

 
Formulário de Autodeclaração à modalidade de ingresso para pessoa com deficiência 

 

 

 

 

 

 

Eu,   , CPF  .  .  -   nº  , portador/a do documento 

de identidade nº  , declaro para o fim específico de atender ao Edital 07/2020 

do Processo Seletivo para o PET FILOSOFIA que estou apto/a a concorrer à vaga 

destinada a pessoas com deficiência e que está em conformidade com Art 2° do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (2015). 

 

 
Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 

 
 

 

 

  . 

 

 
Estou ciente de que o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da penalização pelos crimes 

previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo conforme as Disposições 

Finais do Edital de Seleção n. 07/2020 do PET FILOSOFIA. 

 

 
Salvador,  /  /  . 



 

 

 

 

 

 
 

(ANEXO E) 

 

 
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 
Formulário de Autodeclaração às modalidades de ingresso para pessoas Trans 

(Transexuais, Transgêneros, Travestis) 

 

 

 

Eu,   , CPF nº  .  .  - , portador do documento de 

identidade nº  , declaro para o fim específico de atender ao Edital 07/2020 do 

Processo Seletivo para o PET FILOSOFIA que estou apto/a a concorrer à vaga 

destinada a pessoas trans (transexuais, transgeneros, travesties). 

 

 
Requer inclusão de nome social () Sim () Não 

Nome de registro:    

Nomes social:    

 

Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 
 
 

 

 

 

 

Estou ciente de que o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da penalização pelos crimes 

previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo conforme as Disposições 

Finais do Edital de Seleção n. 07/2020 do PET FILOSOFIA. 

 

 
Salvador,  /  /  . 



 

 

 

 

 

 
 

(ANEXO F) 

BAREMA PARA O MEMORIAL ACADÊMICO 
 

 

 

 
 

Critérios AV1 AV2 AV3 AV4 

Uso da norma padrão da língua portuguesa, coesão e 

coerência do texto (2 pontos) 

    

Adequação ao gênero textual, conforme estrutura 

apresentada no item 2.3.2 (V) (2 pontos) 

    

Posição crítica em relação ao profissional de filosofia e ao 
curso de Filosofia UFBA (3 pontos) 

    

Adequação entre a intenção de participação do PET 

Filosofia e as propostas de ensino, pesquisa e extensão que 

o mesmo oferece (3 pontos) 

    

Média de cada avaliador     

 
 

MÉDIA TOTAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO G) 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMA PARA A PROVA SUBJETIVA 
 

 

 

 
 

Critérios AV1 AV2 AV3 AV4 

Uso da norma padrão da língua portuguesa, coesão e 

coerência do texto (2 pontos) 

    

Adequação ao gênero textual, conforme estrutura 
apresentada no item 4.2 (2 pontos) 

    

Fidelidade ao tema (3 pontos)     

Propostas críticas e exequíveis de solução ao problema 

proposto no tema (3 pontos) 

    

Média de cada avaliador     

 
 

MÉDIA TOTAL 

 

 


