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EDITAL Nº 004/2016 

 

Retifica o Edital nº 003/2016 – Seleção de tutor para o 

Programa de Educação Tutorial – Grupo CT&I PET 

UFABC 2016. 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) torna 

pública a retificação do Edital nº 003/2016, publicado no Boletim de Serviço n° 530, de 05 de 

fevereiro de 2016. 

 

Onde se lê: 

 

4.3. O tutor naõ poderá acumular essa bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa 

concedida pela CAPES ou por qualquer agência de fomento pública, nacional ou internacional, 

ou de instituiçaõ pública ou privada, em qualquer tempo. 

 

5.3. Comprometer-se a dedicar carga horária semanal mínima de 08 (oito) horas às atividades do 

grupo, sem prejuízo das atividades de aula na graduaçaõ. 

 

7.1. A inscriçaõ deverá ser realizada pelo candidato no período de 15 de fevereiro a 9 de março 

de 2016, na Divisaõ de Planejamento e Apoio à Gestaõ - DPAG da Pró-Reitoria de Graduaçaõ - 

PROGRAD, situada no Campus Santo André, bloco A – térreo ou no Campus de Saõ Bernardo, 

bloco Alfa, das 10 às 12 e das 14 às 17h. 

 

9.1. A publicaçaõ do resultado final acontecerá a partir das 14 horas do dia 23 de março de 2016, 

na página do PET no site da UFABC (http://prograd.ufabc.edu.br/pet). 

 

9.2. As possíveis interposições de recursos referentes ao resultado final seraõ recebidas na 

Divisaõ de Planejamento e Apoio à Gestaõ da Pró-Reitoria de Graduaçaõ no dia 24 de março de 

2016. 

 

Leia-se: 



 

 
 

4.3. O tutor naõ poderá acumular essa bolsa com qualquer modalidade de bolsa concedida pela 

CAPES ou por qualquer agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou de instituiçaõ 

pública ou privada, em qualquer tempo. 

 

5.3. Comprometer-se a dedicar carga horária semanal mínima de 10 (dez) horas às atividades do 

grupo, sem prejuízo das atividades de aula na graduaçaõ. 

 

7.1. A inscriçaõ deverá ser realizada pelo candidato no período de 15 de fevereiro a 3 de março 

de 2016, na Divisaõ de Planejamento e Apoio à Gestaõ - DPAG da Pró-Reitoria de Graduaçaõ - 

PROGRAD, situada no Campus Santo André, bloco A – térreo ou no Campus de Saõ Bernardo, 

bloco Alfa, das 10 às 12 e das 14 às 17h. 

 

9.1. A publicaçaõ do resultado final acontecerá a partir das 14 horas do dia 10 de março de 

2016, na página do PET no site da UFABC (http://prograd.ufabc.edu.br/pet). 

 

9.2. As possíveis interposições de recursos referentes ao resultado final seraõ recebidas na 

Divisaõ de Planejamento e Apoio à Gestaõ da Pró-Reitoria de Graduaçaõ no dia 11 de março de 

2016. 

 

Santo André, 18 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

José Fernando Queiruga Rey 

Pró-reitor de Graduação 

 

 

 



 

 
 

ANEXO C 

Cronograma do Processo Seletivo Tutor PET UFABC 2016 

 

Onde se lê: 

 

Datas Etapas 

17 e 23/02 Palestras de divulgação do programa e do processo seletivo 

15/02 a 09/03 Inscrições 

11/03 Divulgação de lista dos convocados para entrevista 

15 a 18/03 Entrevistas 

23/03 Divulgação do resultado final 

24/03 Recursos 

07/04 Assinatura de termo de compromisso 

 

Leia-se: 

 

Datas Etapas 

17 e 23/02 Palestras de divulgação do programa e do processo seletivo 

15/02 a 03/03 Inscrições 

04/03 Divulgação de lista dos convocados para entrevista 

07 a 09/03 Entrevistas 

10/03 Divulgação do resultado final 

11/03 Recursos 

14/03 Assinatura de termo de compromisso 

 


