SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 009/2015 de 16 de abril de 2015
SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET
/ ZOOTECNIA – UFRB
Maio – 2015
A Pró-Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Portaria
do MEC de nº 976/2010, consolidada também pela Portaria do MEC de Nº 343/2013, torna
público as inscrições para seleção de bolsistas para o grupo PET – Zootecnia.
1.0 Das vagas e das inscrições:
A seleção visa ao preenchimento de 03 (três vagas) para bolsistas do Grupo PET Zootecnia.
Os interessados deverão comparecer à sala do PET Zootecnia (sala 113A, localizada no
segundo piso do Pavilhão de Aulas II) no período de 04/05/2015 a 08/05/2015, em horário
comercial (pela manhã: das 08 às 12 horas e durante o período da tarde das 14 às 17 horas), para
procederem às inscrições.

2.0 Requisitos para participação no processo seletivo:
2.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Zootecnia do Centro
de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia;
2.2 Estar cursando do 2º ao 6º semestre letivo;
2.3 Apresentar em seu histórico escolar: o coeficiente de rendimento global igual ou
superior a 7,0 (sete inteiros) e não mais que uma reprovação em disciplina da
matriz curricular;
2.4 Ter uma carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais para
desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa.

3.0 Documentação exigida no ato da inscrição:
3.1 Histórico Escolar atualizado e devidamente assinado pelo Coordenador do
Colegiado de Curso ou por representante, por ele designado;
3.2 Curriculum Lattes anexado de documentação comprobatória;
3.3 Cópia do comprovante de matrícula do semestre letivo de 2015.1;
3.4 Um CD contendo uma gravação de vídeo (com duração de dois minutos) com
depoimento do candidato expressando seu interesse e motivação em participar do
Programa de Educação Tutorial em Zootecnia da UFRB.
4.0 Da realização das provas:
4.1 A seleção terá duas etapas
4.2 A primeira etapa terá caráter eliminatório, e consistirá da elaboração de um
modelo de exposição em “Power Point” (contendo 15 slides), cujo tema (único)
abordado será divulgado no dia 11/05/2015, às 9h, no mural do PET Zootecnia
(pavimento superior do PVA2). Após a divulgação do tema, os candidatos terão
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um prazo máximo de 72 horas para elaborar a apresentação que deverá ser
entregue em mídia gravada (CD), na sala do PET Zootecnia, até as 9h do dia
14/05/2015.
4.3 O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 14/05/2015, às 17 horas.
4.4 A segunda etapa da seleção, com caráter classificatório, consistirá da
apresentação oral do tema abordado no CD, e ao final de cada apresentação, o
candidato será arguido pela banca examinadora, a fim de que sejam avaliadas: a
capacidade de expressão oral, o domínio do conteúdo abordado, a didática, bem
como a aptidão do mesmo para participar do programa. O cronograma das
apresentações será divulgado no dia 14 de maio de 2015, juntamente com o
resultado da primeira etapa do processo seletivo.
4.5 As apresentações serão realizadas no dia 15 de maio de 2015 a partir das 9 (nove)
horas conforme a ordem divulgada no cronograma. Os candidatos que não
comparecerem no dia, local e horário marcados para a realização das provas serão
automaticamente desclassificados.

5.0 Dos critérios de avaliação das provas:
5.1 A elaboração do modelo de exposição em “Power Point” peso 2,0;
5.2 A apresentação oral terá peso 3,0;
5.3 Arguição terá peso 2,0;
5.4 O histórico escolar terá peso 3,0;
5.5 A nota final do candidato será obtida pela média ponderada das avaliações
descritas nos itens 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4;
5.6 A experiência apresentada no Curriculum Lattes bem como o depoimento do
candidato, gravado em CD, expressando seu interesse e motivação em participar do
Programa de Educação Tutorial em Zootecnia da UFRB, poderão ser utilizados
como critério de desempate dos candidatos que alcançarem notas finais iguais;
5.7 Para ser aprovado no processo seletivo, o candidato deverá obter nota final igual ou
superior a 7,0 (sete inteiros).
6.0 Do preenchimento de vagas e efetivação do bolsista:
6.1 O presente edital terá validade de 120 dias a partir da data de publicação dos
resultados, e prevê para o mês junho de 2015 a admissão do candidato aprovado
que apresentar a maior nota final no processo seletivo;
Cruz das Almas,

de

de 2015.

Soraya Maria Palma Luz Jaeger
Tutora do PET/Zootecnia da UFRB
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