
  
 

 

Edital 1/2022 – Seleção de estudantes e formação de lista de espera para o Programa de 

Educação Tutorial - Educação Física 

1 - OBJETIVO 

1.1 - O presente Edital torna público a seleção de estudantes e lista de espera para preenchimento de 

vagas do Programa de Educação Tutorial - Educação Física da UNIFESP (PET-EF), conforme 

determinam o Manual de Orientações Básicas do PET, a Lei nº 11.180 de 23/09/2005 e as Portarias 

nº 3.385/05, nº 1632/06, nº 976/10 e nº 343/13 da SESu/MEC; 

1.2 - A seleção será redigida por esse Edital, executado por uma banca e homologado pelo Comitê 

Local de Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Educação Tutorial (CLAA-PET) da Pró-

Reitoria de Graduação da UNIFESP. 

 

2 – NÚMERO DE VAGAS 

2.1 - Serão ofertadas 4 (quatro) vagas para voluntários/as e formação de lista de espera para 

todos/as que alcançarem a nota mínima; 

2.2 – À medida que houver bolsas disponíveis, os/as estudantes voluntários/as selecionados se 

tornarão bolsistas. Os/as estudantes bolsistas farão jus à uma bolsa mensal no valor compatível a 

política nacional de Iniciação Científica, que é de R$400,00, podendo permanecer no programa 

enquanto durar a graduação; 

2.3 – À medida que surgir novas vagas no PET-EF, os/as estudantes da lista de espera serão 

chamados à integrar o programa na condição de voluntários/as. 

 

3 – REQUISITOS DOS/AS CANDIDATOS/AS 

3.1 - Estar regularmente matriculados no Curso de Educação Física da UNIFESP; 

3.2 - Apresentar Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 6,0 (seis) e/ou o conceito 

“Cumprido” nos módulos cursados a partir do 1º semestre de 2020. Reprovações por nota e/ou 

frequência, além do conceito “Não Cumprido” estão limitadas à duas ocorrências no histórico. Para 

estudantes de 1º ano será observada a nota no ENEM; 

3.3 - Não ser bolsista de qualquer outro programa institucional da UNIFESP; 

3.3 - Ter disponibilidade de 20h semanais para dedicação às atividades do programa. 

 



  
4 – DAS INSCRIÇÕES 

4.1 – As inscrições serão feitas por meio de formulário eletrônico 

(https://docs.google.com/forms/d/1xwJGto7WZJCibWFR6sKzAYFXckhIjJNJwPoW6QZgzdM/edit); 

4.2 – Além do formulário, o/a candidato/a deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Histórico Escolar, emitido exclusivamente pela Intranet, completo e atualizado (1º semestre 

de 2022) do/a estudante (formato pdf); 

b) Comprovante de nota do ENEM (somente para estudantes matriculados no 1º ano do curso); 

c) Currículo Lattes completo e atualizado (formato pdf); 

d) Carta de Motivação justificando o interesse para integrar o PET-EF (formato pdf). 

4.3 - O formulário e os documentos deverão ser enviados por e-mail para rogerio.cruz@unifesp.br 

em arquivos separados (pdf). 

 

5 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 – A seleção ocorrerá em quatro etapas: 

a) Análise do Histórico Escolar (2,0 pontos): módulos em curso, módulos não cursados, 

aprovações e reprovações; 

b) Análise do Currículo Lattes (2,0 pontos): eventos (ouvinte, apresentação de trabalhos, 

comissão organizadora, monitoria); atividades extracurriculares institucionais (monitoria, 

extensão, iniciação científica, iniciação tecnológica, iniciação à gestão, iniciação no ensino 

médio); participação em grupos de estudo e pesquisa; representação estudantil (colegiados 

institucionais, centro acadêmico); 

c) Análise da Carta de Motivação (2,0 pontos): alinhamento ao trabalho desenvolvido no PET-

EF; 

d) Entrevista Individual (4,0 pontos): disponibilidade, interesse, afinidade com o trabalho 

coletivo. Realizada de forma presencial na Unidade Acadêmica Mariângela Duarte da 

Unifesp-BS. Vide cronograma. 

5.2 – A nota final se dará pelo somatório dos pontos obtidos nas quatro etapas descritas no item 5.1; 

5.3 – A classificação obedecerá a ordem da maior nota para a menor; 

5.4 – Em caso de igualdade de notas entre dois/duas ou mais candidatos/as serão adotados os 

seguintes critérios de desempate (em ordem de prioridade): 

a) Estudante mais velho/a; 

b) Estudante mais próximo da integralização curricular; 
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c) Estudante com maior pontuação na Entrevista Individual; 

d) Estudante com maior pontuação na Carta de Motivação; 

e) Estudante com maior pontuação no Currículo Lattes; 

f) Estudante sem reprovações; 

g) Estudante com uma reprovação; 

h) Estudante com duas reprovações. 

5.5 – A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete). 

5.6 – Serão aprovados/as todos/as os/as estudantes que alcançarem a nota mínima; 

5.7 - Serão automaticamente excluídos do processo seletivo os/as candidatos/as que se inscreverem 

fora do prazo, deixarem de apresentar um ou mais documentos ou não comparecerem na etapa de 

Entrevista Individual, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

6 - DO CALENDÁRIO 

07/06/2022: Publicação do Edital 

07/06/2022 a 24/06/2022: Período de inscrição 

27/06/2022: Divulgação da Lista de Inscritos e do cronograma de entrevistas 

28/06/2022 à 01/07/2022: Análise do Histórico Escolar; Análise do Currículo Lattes; Análise da 

Carta de Motivação 

04/07/2022: Entrevista individual 

05/07/2022: Divulgação do Resultado 

05/07/2022 à 07/07/2022: Período para Interposição de Recurso (enviar de forma escrita para 

rogerio.cruz@unifesp.br – arquivo em pdf) 

08/07/2022: Resultado do Julgamento dos Recursos (se houver) 

08/07/2022: Divulgação do Resultado Final 

Julho de 2022: Homologação do Resultado Final no CLAA-PET 

 

7 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1 – Os resultados serão publicados no sítio eletrônico do PET-EF 

(https://peteduca.wordpress.com) e Instagram (https://www.instagram.com/peteducaunifesp/) e no 

e-mail individual dos/as inscritos/as; 
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7.2 - Após a Homologação do Resultado Final pelo CLAA-PET, os/as 4 (quatro) primeiros 

candidatos/as serão convocados/as para assinatura do Termo de Compromisso e cadastro no 

Sistema de Gestão do PET, iniciando, assim, o seu período como petiano/a integrante do PET-EF. 

8 – DOS CASOS OMISSOS 

8.1 – Os casos omissos serão pautados e discutidos junto à Coordenação do Curso de Educação 

Física, podendo ser levados à Comissão do Curso de Graduação em Educação Física (CCGEF). 

Santos, 07 de junho de 2022. 


