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EDITAL 1 
 

SELEÇÃO PET-HISTÓRIA 

 

 O PET-HISTÓRIA está abrindo inscrições para a seleção de candidatos/as 

visando o preenchimento de 04 (quatro) vagas para não bolsistas para preenchimento 

imediato a partir de maio de 2016. 

 

As inscrições poderão ser efetuadas no dia 16 de maio às 9.00h, na sala do PET. 

 

 Os (as) candidatos (as) devem preencher os seguintes requisitos, definidos pela 

SESU/MEC: 

- Estar cursando o primeiro ou segundo ano do curso de graduação em História 

Bacharelado/Licenciatura (vespertino) e História Memória e Imagem (noturno); 

- Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do Programa. 

  

Serão adotados os seguintes critérios para a seleção: 

 

- IRA de, no mínimo 0,7; 

- Nota de, no mínimo, 7,0 na prova escrita (eliminatória); 

- A entrevista tem caráter classificatório. 

 

As etapas da seleção ocorrerão nos seguintes dias e horários: 

 

- 16 de maio, às 9.30h, prova escrita na sala do PET; 

- 18 de maio, a partir das 8.00h, entrevistas na sala do PET. 

 

 Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: 



 

- Documento de identificação oficial com foto; 

- Histórico Escolar para os alunos que estão no segundo ano e comprovante de matrícula 

para os ingressantes em 2016. 

 

 Os horários das entrevistas dos aprovados na prova escrita serão marcados 

através de edital no dia 17 de maio pela tarde. 

 

 A prova escrita visará avaliar a capacidade de análise e interpretação do texto 

que está disponível no xerox da Reitoria, pasta do PET-História:  

 

Bloch, M, Apologia da História ou o Ofício do Historiador, Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1997 – somente o capítulo 1: A história, os homens e o tempo. 

 

 A entrevista com a Comissão de Seleção (composta pela tutora, dois professores 

do Dehis e petianos/as) avaliará o perfil acadêmico dos candidatos nos termos das 

habilidades requeridas pelo Programa PET. Será elaborada pela Comissão uma lista 

classificatória e os demais aprovados/as poderão vir a ser chamados/as durante a 

validade do edital (01 ano da publicação dos resultados) de acordo com a liberação de 

vagas e/ou bolsas. 
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