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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  

 

Belém, 20 de janeiro de 2023. 

 

O Programa de Educação Tutorial de Física – PET Física – vem por meio 
deste Edital Nº 01/2023, divulgar o Processo de Seleção de Novos Bolsistas para 
o primeiro semestre de 2023, com base na lei de número 11.180 de 23 de 
setembro de 2005 e da portaria número 3.385 de 29 de setembro de 2005. 

1 - QUANTO AO NÚMERO DE BOLSAS: 

O número de bolsas imediatas (sem estágio probatório) é de “quatro” (4), 
com possibilidade de variação para mais. A presente seleção terá validade de um 
ano, sendo que este prazo servirá de período probatório para os outros candidatos 
classificados.  

2 – QUANTO AOS PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS: 

Os alunos interessados devem satisfazer os seguintes pré-requisitos: 
 

 Estar regulamente matriculado no curso de Física; 
 

 Possuir coeficiente de rendimento geral (CRG) igual ou superior a 6;  
 

 Os candidatos interessados devem estar cursando no mínimo o 
SEGUNDO período e no máximo o SÉTIMO período letivo até 2023.2.  

 
3 – QUANTO ÀS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá nas seguintes etapas:  

 Inscrição; 

 Análise do CRG do histórico; 



 Apresentação de um Seminário pelo candidato a bolsa, sobre qualquer 
assunto de Física a nível médio ou superior conforme sua própria escolha 
(Tema livre). 

 Opção do estágio probatório (somente para os candidatos que não 
entrarem nas vagas imediatas). 

 

4 – QUANTO ÀS DATAS: 
 

A) INSCRIÇÕES: 
 

 Período: do dia 01/02/2023 até o dia 27/02/2023. 

 Documentos necessários: RG (cópia frente e verso), CPF (se não 
constar na RG), comprovante de matrícula do período e histórico 
acadêmico atualizado.  

 Como fazer: Reúna todos os documentos acima nesta ordem e faça 
um PDF Único, depois envie para o e-mail: rubsilva@ufpa.br, com o 
assunto Inscrição PET FÍSICA, no próprio e-mail informe: 1) Nome 
Completo, 2) Matrícula, 3) Fone/WhatsApp e 4) E-mail. 

 
B) INÍCIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 

 Dia 28/02/2023: Homologação das inscrições as 08:00 hs 

 Dia 01/03/2023: Seminário de apresentação do PET Física ministrado 
pelo Tutor do Grupo, Prof. Dr. Rubens Silva – hora: 09h00min, através 
de sala virtual e o Sorteio da ordem de apresentação dos seminários  

 Dia 02/03/2023: Apresentação dos Seminários de forma presencial a 
partir das 09:00 horas, sendo 15 minutos o tempo de apresentação de 
cada seminário, podendo ter arguições caso a banca ache necessário. 
A apresentação será aberta ao Público. 

 Dia 03/03/2023: Resultado com o(s) nome(s) do(s) aprovado(s) para 
bolsa(s) imediata(s) e dos classificados para o período probatório 
previsão para as 08 h através do site do PET Física. 

 

                                  

      Tutor do Programa de Educação Tutorial – Física – UFPA 
     

 


