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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E NÃO BOLSISTA 

PET ADMINISTRAÇÃO (Gestão Social) 

 

O Grupo PET Administração (Gestão Social) torna público, para conhecimento dos interessados, 

que o processo seletivo de discentes teve seu cronograma alterado. 

 

As inscrições para o processo seletivo de bolsistas e não bolsistas estão prorrogadas até o dia 15 

de agosto de 2021, pela Internet, por meio do formulário do Google Drive no link 

https://forms.gle/qM69p4epbhX6kzx87, encerrando-se às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de 

agosto de 2021. 

 

Segundo consta no edital, para inscrever-se, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

a) Histórico Escolar atualizado, constando a matrícula no período 1/2020; 

b) Cópia do Documento de Identidade (RG, CNH ou outro documento válido);  

c) Cópia do CPF (sendo desnecessário se número do CPF constar no Documento de Identidade);  

d) Formulário constante no ANEXO I, que consiste no cadastro no Programa de Educação 

Tutorial, devidamente preenchido e assinado; e 

e) Formulário constante no ANEXO II, que consiste numa carta de apresentação pessoal, 

devidamente preenchido e assinado. 

Os formulários e documentos devem ser digitalizados separadamente, em formato PDF ou JPG, 

desde que com boa resolução, e encaminhados por meio do formulário do Google Drive no link 

https://forms.gle/qM69p4epbhX6kzx87, sendo que o nome de cada arquivo deve identificar o 

tipo de documento e o nome do candidato, por exemplo RG_NOME DO CANDIDATO; 

HISTORICO_NOME DO CANDIDATO; CADASTRO_ NOME DO CANDIDATO; e CARTA_ 

NOME DO CANDIDATO. 

 

O Processo Seletivo para o Grupo PET Administração (Gestão Social) será realizado em duas 

etapas, conforme o novo cronograma a seguir: 

 

Local, Data e Hora Etapas Descrição 

Remotamente pela comissão, 

no dia 19/08/2021 

Carta de 

apresentação e 

CR 

Avaliação das cartas de apresentação 

pela comissão de seleção e cálculo das 

notas da primeira etapa 

Entrevistas: via Google Meet, 

dia 24/08/2021 

Apresentações: via Google 

Meet, dia 08/09/2021 

Entrevista e 

Apresentação de 

proposta de 

atividade 

Realização das entrevistas e avaliação 

das propostas de atividade pela 

comissão de seleção 

 

A divulgação do resultado da primeira etapa, juntamente com a divisão de grupos e a apresentação 

dos projetos de extensão para a segunda etapa será realizada no dia 19 de agosto de 2021, por e-

mail. 

A divulgação do resultado com a classificação final dos candidatos será realizada no dia 09 de 

setembro de 2021, por e-mail. 

 


