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O Programa de Educação Tutorial (PET), através da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia, comunica a abertura do processo seletivo 

simplificado para a seleção de 05 (cinco) bolsistas do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, de acordo com o estabelecido na Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 

2005, a Portaria MEC nº 591, de 18 de junho de 2009, com as alterações da 

Portaria MEC nº 975, de 27 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União 

de 28 de julho de 2010, o Decreto n° 6.170/2007, a Portaria Interministerial 

127/2008 e neste Edital. 

 

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

Art.10. – Poderá inscrever-se para seleção o aluno do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFBA que atende aos seguintes requisitos: 

(a)   estar regularmente matriculado do SEGUNDO ao QUARTO semestre do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia da UFBA; 

(b)   possuir Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 7,5 (sete e meio); 



(c)   ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades específicas do 

programa (ensino, pesquisa e extensão); 

(d)   não ter mais de uma reprovação em componentes curriculares; 

 

DO PROCESSO SELETIVO: 

Art.20. – O processo de seleção obedecerá ao seguinte calendário: 

16/09/2011 – Lançamento do Edital 

16/09/2011 – Início do período de inscrições exclusivamente ONLINE 

02/10/2011 – Encerramento do período de Inscrições 

07/10/2011 – Prova escrita das 9h às 12h no Auditório I da FACED/UFBA 

10/10/2011 – Divulgação da lista dos aprovados na prova escrita 

11 e 13/10/2011 – Dinâmica de grupo  

14 e 17/10/2011 – Entrevistas 

20/10/2011 – Divulgação da lista da ordem de classificação dos aprovados 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

Art.30. – As inscrições serão feitas exclusivamente via correio eletrônico em dois 

tempos: (I) o candidato deverá enviar a solicitação de inscrição para 

merciasamyra@hotmail.com  e (II) respondendo às instruções recebidas, o 

candidato enviará os ANEXOS para o mesmo endereço: 

(a) Ficha de Inscrição preenchida com todos os dados solicitados; 

(b) Comprovante de Matrícula (digitalizado); 

(c) Histórico das disciplinas cursadas e em curso com o respectivo coeficiente de 

rendimento (digitalizado). 

 

mailto:merciasamyra@hotmail.com


DA SELEÇÃO: 

Art.40. – A seleção dar-se-á em três etapas, a saber: (1) prova escrita de caráter 

eliminatório: (2) dinâmica de grupo de caráter classificatório; (3) entrevista de 

caráter classificatório. 

Art. 5º. – A prova escrita será composta de questões de múltipla escolha e de uma 

questão dissertativa.  

Art. 6º. – As questões de múltipla escolha da prova escrita versam sobre temas 

básicos de Organização da Educação Brasileira, da história do Curso de 

Pedagogia no Brasil, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, conforme discriminados nos links abaixo relacionados: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 

http://www.pedagogiaaopedaletra.com/posts/ldb-atualizada-2011-mec-ldb-

atualizada-comentada-pdf-lei-939496/ 

http://dialogica.ufam.edu.br/PDF/no1/1breve_historico_curso_pedagogia.pdf 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf 

Art. 7º. – A questão dissertativa trata de questões atuais do cenário da educação 

brasileira. 

Art. 8º. – Não há bibliografia básica indicada para a questão dissertativa.  

Art. 9º. – A organização da etapa do processo seletivo referente à dinâmica de 

grupo será coordenada pelo tutor em consonância com as atuais integrantes do 

Programa de Educação Tutorial do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFBA.  

Art. 10º. – O Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial e 

Planejamento do PETPED 2011 compõem a bibliografia da etapa referente à 

dinâmica de grupo deste processo seletivo: 

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

338&Itemid= 

http://petped.webs.com/PET_Pedagogia_UFBA_Planejamento_2011.pdf 

Art 11º. – Compõem a banca de entrevistadores da última etapa do processo 

seletivo: (1) o tutor e uma integrante do grupo PET do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFBA; (2) o tutor de outro grupo PET da UFBA; (3) um aluno regular 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://www.pedagogiaaopedaletra.com/posts/ldb-atualizada-2011-mec-ldb-atualizada-comentada-pdf-lei-939496/
http://www.pedagogiaaopedaletra.com/posts/ldb-atualizada-2011-mec-ldb-atualizada-comentada-pdf-lei-939496/
http://dialogica.ufam.edu.br/PDF/no1/1breve_historico_curso_pedagogia.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=338&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=338&Itemid
http://petped.webs.com/PET_Pedagogia_UFBA_Planejamento_2011.pdf


do Curso de Pós-Graduação em Educação da FACED/UFBA; (4) um professor da 

Faculdade de Educação da UFBA. 

Art 12º.  – Não há bibliografia básica indicada para a entrevista.  

 

DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 

Art.130.  – Serão aprovados no processo seletivo todos os candidatos que 

obtiverem nota 7,0 (sete) na prova escrita. 

Art 14º. – Os candidatos aprovados serão classificados através de dinâmica de 

grupo e de entrevista para o preenchimento das cinco vagas de bolsistas de que 

trata este edital. 

Art. 15º. – Os candidatos aprovados nos cinco primeiros lugares passarão a 

receber bolsa no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a partir do 

primeiro mês do ano de 2012 (dois mil e doze). 

Art. 16º. – Candidatos aprovados a partir do sexto lugar poderão integrar o grupo 

PET do Curso de Licenciatura em Pedagogia na qualidade de voluntários, tendo 

para tanto que assumir os mesmos compromissos previstos para os bolsistas do 

programa. 

Art. 17º. – A validade dos resultados deste processo seletivo é de um ano a contar 

da data de publicação deste edital, que é de 15 (quinze) de setembro do ano de 

2011 (dois mil e onze).  

Art.180. – Casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos 

pela Comissão de Seleção, que é composta por: (1) o tutor do PET do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UFBA; (2) as integrantes do PET do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UFBA; (c) a coordenadora do Colegiado do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia da UFBA; e (d) a interlocutora do PET da 

Universidade Federal da Bahia junto ao Ministério da Educação. 

 

Salvador, 15 de setembro de 2011 

 

 


