Edital Seleção PET 2016
O Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade de São Paulo (PETHistória) divulga, por meio deste edital, a abertura da seleção de novas(os) bolsistas. As
inscrições devem ser submetidas por email (pethistoriausp@gmail.com) entre os dias 24
de fevereiro e 18 de março de 2016.

I. Da inscrição
A(o) candidata(o) deverá apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos:
a) ficha de inscrição preenchida e assinada (ver anexo 1);
b) cópia do documento de identidade;
c) cópia do histórico escolar da Graduação (com reprovações);
d) plano de trabalho (ver especificações abaixo).

II. Dos requisitos da(o) candidata(o):
a) estar regularmente matriculada(o) no curso de graduação em História da FFLCHUSP;
b) não apresentar mais do que duas reprovações no histórico escolar;
c) ter apresentado bom rendimento escolar nas disciplinas cursadas;
d) comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20h semanais às atividades do Programa;
e) estar apta(o), em caso de aprovação, a se dedicar com exclusividade às atividades
do PET e da graduação;
f) ter preferencialmente cumprido um mínimo de 24 e um máximo de 78 créditos
disciplinares.

III. Do processo seletivo
O processo seletivo será realizado em duas etapas:
1ª etapa: as(os) candidatas(os) deverão desenvolver um Plano de Trabalho. Neste
devem estar incluídos uma Carta de Intenção e um comentário crítico do texto e da notícia
indicados pelo edital. O Plano de Trabalho deverá ser enviado até o dia 18 de março de 2016
para o e-mail do PET História USP (pethistoriausp@gmail.com). A avaliação inicial do
Plano será feita pelos integrantes do PET História.
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2ª etapa: as(os) candidatas(os) aprovadas(os) na 1ª etapa passarão por uma
entrevista com o grupo PET-História e com docentes convidados a comporem a Comissão
de Seleção.
As(os) candidatas(os) aprovadas(os) serão classificadas(os) de acordo com seu
desempenho nas duas etapas do processo seletivo. Serão atribuídos às(aos) candidatas(os)
os seguintes conceitos:
MB (muito bom)
B (bom)
R (regular)
I (insuficiente)

IV. Do preenchimento das vagas
O PET História preencherá, em 1º de abril de 2016, 02 (duas) vagas para novas(os)
bolsistas. Dentre elas, será reservada 01 (uma) vaga para pessoas autodeclaradas pretas,
pardas ou indígenas, denominada vaga PPI. A outra vaga será denominada vaga regular. O
presente processo seletivo valerá igualmente para o preenchimento de novas vagas que
surgirem até a realização do processo seletivo seguinte.
Aquelas(es) que concorrerem à vaga PPI serão designadas(os) como optantes.
As(os) candidatas(os) devem declarar no momento da inscrição se desejam concorrer a essa
modalidade de vaga. Ao fazê-lo, estarão aptas(os) a concorrer tanto a uma vaga PPI quanto
a uma vaga regular. As(os) não-optantes concorrerão apenas a vagas regulares.
Do processo seletivo resultarão duas listas de classificação (que valerão também
como listas de espera), organizadas de acordo com o desempenho das(os) candidatas(os):
1)

lista

geral

(composta

por

todas(os)

as(os)

candidatas(os)

aprovadas(os) com média igual ou superior a B, inclusive as(os) optantes
nesta condição);
2)

lista PPI (composta por optantes com média igual ou superior a R).

Observação: somente na ausência de uma(um) optante na lista de classificação ou de espera
da vaga PPI poderá uma(um) não-optante preencher essa vaga.
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V. Do Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho consistirá em:
a) uma carta de intenção, na qual a(o) candidata(o) deverá discorrer sobre as razões de
sua candidatura a uma vaga do Programa de Educação Tutorial; comentar o(s)
projeto(s) do grupo que mais lhe interesse(m); e dizer como poderá contribuir para
as atividades do PET História.
b) um

comentário

crítico

de

uma

notícia

publicada

pelo

El

País

(http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/21/internacional/1456068378_388905.html
), a ser elaborado em diálogo com o texto “Ensaio teórico sobre a relação
estabelecidos-outsiders”, de Norbert Elias (in N. Elias & J. Scotson, Os
estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma
pequena comunidade, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2000).

O plano de trabalho deverá ser enviado para o e-mail do PET História USP
(pethistoriausp@gmail.com), juntamente com os outros documentos solicitados
para a inscrição, até o dia 18 de março. Ele deverá conter no máximo 06 (seis) laudas,
sendo 03 (três) para a carta de intenção e 03 (três) para o comentário da notícia, em
Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5, margem esquerda e direita superior
2,0 e inferior a 3,0.
A inscrição será realizada somente por e-mail e estará condicionada a uma
confirmação de recebimento. Os e-mails não confirmados serão considerados
não inscritos no processo seletivo. Pede-se às(aos) candidatas(os) que não se
identifiquem no Plano de Trabalho.

VI. Do calendário:
24 de fevereiro: lançamento do edital;
07 de março: apresentação do PET (auditório do Departamento de História, às 18h);
18 de março: data limite para a entrega do Plano de Trabalho;
28 de março: divulgação dos aprovados na 1ª etapa e convocação para as entrevistas;
30 de março: entrevistas e divulgação do resultado final;
01 de abril: início das atividades dos bolsistas selecionados.
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ANEXO 1

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO PARA BOLSISTA PET-HISTÓRIA / 2015
NOME:
Você se autodeclara preto, pardo ou indígena (PPI)?
(
) Sim
(
) Não
Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa, diga se deseja concorrer à
vaga reservada para PPI:
(
) Sim
(
) Não
ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:
EMAIL:

ESTADO:

CEP:

ÁREAS DE INTERESSE (EM HISTÓRIA):
REALIZA OUTRO TIPO DE ATIVIDADE (INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
ESTÁGIO, TRABALHO REMUNERADO, ETC.):
Documentos necessários:
 resumo (ou histórico) escolar atualizado (com informações sobre reprovações, se houver), que pode ser
obtido no sistema júpiter ou na seção de alunos (não precisa ser autenticado);
 cópia do RG (ou outro documento de identidade com foto).

ASSINATURA:
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