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O Grupo PET Química da Universidade Federal do Paraná torna pública a abertura do

processo de seleção de discentes para fazerem parte deste grupo, com vistas ao

preenchimento de duas (2) vagas para bolsistas e duas (2) vagas para não-bolsista,

estes últimos podendo se tornar bolsistas futuramente, de acordo com o estabelecido na Lei

N° 11.180, de 23 de setembro de 2005, na Portaria/MEC 976/10 modificada pela 343/13, na

minuta do Manual de Orientações Básicas do PET (versão 2014) e neste Edital.

1. INSCRIÇÃO

1.1 Dos Requisitos:

1.1.1 Estar regularmente matriculada(o) no curso de Licenciatura e/ou Bacharelado em

Química;

1.1.2 Comprometer-se a não acumular qualquer outro tipo de bolsa com a bolsa do

PET, no caso de tornar-se bolsista futuramente;

1.1.2.1 Auxílios fornecidos pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) podem

ser acumuladas com a bolsa do PET;

1.1.3 Estudantes trabalhando com carteira assinada só poderão participar do PET na

condição de não-bolsista;

1.1.4 Comprometer-se a dedicar carga horária semanal de doze (12) horas às atividades

do grupo na condição de discente não-bolsista, sem prejuízo das atividades na graduação;



1.1.4.1 Discentes na condição de não-bolsista que participam de um projeto de

Iniciação Científica, estágio ou demais atividades remuneradas institucionais podem

dedicar carga horária semanal de oito (8) horas às atividades do grupo, sem prejuízo das

atividades na graduação.

1.1.4.2 Discentes na condição de não-bolsistas que estejam cursando a disciplina

CQ043 - Estágio obrigatório podem dedicar carga horária semanal de oito (8) horas às

atividades do grupo, sem prejuízo das atividades na graduação

1.1.5 Comprometer-se a dedicar carga horária semanal de vinte (20) horas às atividades

do grupo na condição de discente bolsista, sem prejuízo das atividades na graduação;

1.1.5.1 Discentes na condição de bolsista e que participam de um projeto de

Iniciação Científica, estágio ou demais atividades de extensão na Universidade podem

dedicar carga horária semanal de doze (12) horas às atividades do grupo, sem prejuízo

das atividades na graduação.

1.1.5.2 Discentes na condição de bolsista que estejam cursando a disciplina CQ043

- Estágio obrigatório, podem dedicar carga horária semanal de doze (12) horas às

atividades do grupo, sem prejuízo das atividades na graduação

1.2 Da Documentação Exigida:

1.2.1 Preenchimento do Formulário de Inscrição disponibilizado em

petquimufpr.wixsite.com;

1.2.2 Cópia do Histórico Escolar na data do semestre vigente com IRA. O arquivo deverá

ser incluído (via upload) no formulário de inscrição do item 1.2.1;

1.2.3 Horário de aulas e atividades extracurriculares, incluindo a carga horária do PET,

sujeito à alterações;

1.2.3.1 Os horários devem ser preenchidos no formulário de inscrição;

1.2.4 No caso da(o) candidata(o) estar inscrita(o) por meio de uma das cotas expostas no

ponto 1.3.1, é necessária a entrega da autodeclaração disponibilizada anexa a este edital e

na sala do PET Química.

1.3 Das Vagas:

1.3.1 Do total de vagas, uma (1) vaga, será destinada para candidata(o) que se enquadre

nos seguintes critérios:

1.3.1.1 Cota socioeconômica: vaga será destinada para estudantes com renda

https://petquimufpr.wixsite.com/petquimicaufpr


familiar bruta per capita igual ou inferior a um vírgula cinco (1,5) salário mínimo;

1.3.1.2 Cota étnico-racial: vaga será destinada para estudantes autodeclaradas(os)

pretas(os), pardas(os), indígenas;

1.3.1.3 Cota para deficientes e pessoas com deficiênica: vaga será destinada

para estudantes portadores de deficiência;

1.3.2 A(O) candidata(o) que desejar concorrer em uma das cotas determinadas no ponto

1.3.1 deverá entregar uma autodeclaração, respectiva à cota, disponibilizada pelo PET

Química e anexa a este edital.

1.4 Da Distribuição das Vagas:

1.4.1 Será feita uma colocação geral entre todas(os) as(os) candidatas(os) do Processo

Seletivo;

1.4.2 As bolsas disponíveis serão distribuídas para as(os) candidatas(os) com as melhores

colocações no Processo Seletivo;

1.4.2.1 Uma (1) bolsa disponível será distribuída, necessariamente, para as(os)

candidatas(os) inscritos na modalidade de cotas;

1.4.2.2 Uma (1) bolsa disponível será distribuída para as(os) demais candidatas(os)

independente da modalidade pela qual está concorrendo;

1.4.3 As(os) melhores colocadas(os) que concorrerem por meio de cada cota exposta no

ponto 1.3.1 serão aprovadas(os) observando a disponibilidade de vagas para cada;

1.4.3.1 Se não houver candidatas(os) para uma das cotas, a vaga destinada à cota

será remanejada para outra cota de acordo com o perfil das(os) candidatas(os). Somente

em caso de ausência de candidatas(os) para as vagas destinadas a todas as cotas que a

vaga será destinada à ampla concorrência;

1.4.3.2 As vagas restantes serão distribuídas entre as(os) melhores colocadas(os),

segundo a colocação geral, independentemente da modalidade pela qual a(o) candidata(o)

concorreu.

2. CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO

2.1 Lançamento do Edital: 25/04/2022 (Segunda-feira);



2.2 Período de Inscrição: 02/05/2022 (Segunda-feira) – 14/05/2022 (Sábado);

2.3 Local de Inscrição: Preenchimento do formulário de inscrição explicitado no ponto

1.2, disponibilizado no site do PET (petquimufpr.wixsite.com) e instagram

(@petquimica) do grupo.

3. PROCESSO SELETIVO

3.1 Das Etapas do Processo Seletivo

O Processo Seletivo é composto de 3 etapas: ficha de inscrição, período de vivência e

entrevista.

3.1.1 Entrega da Ficha de Inscrição

A ficha de inscrição deve ser entregue no ato da inscrição para o Processo Seletivo com

todos os dados solicitados preenchidos e as perguntas respondidas.

3.1.2 Período de Vivência

Neste período as(os) candidatas(os) irão participar normalmente da rotina do PET

Química, atuando nas atividades desenvolvidas e realizando carga horária semanal no PET

de vinte (20) horas, doze (12) ou oito (8) de acordo com os ítens 1.1.3 e 1.1.4.

Também serão realizadas atividades voltadas para as(os) candidatas(os), visando sua

avaliação e apresentação do Programa de Educação Tutorial e do Grupo PET Química.

3.1.3 Entrevista

A(O) candidata(o) irá realizar uma apresentação contendo informações que julgar

necessárias a respeito de sua formação e desenvolvimento pessoal, podendo relacioná-las

com sua atuação no Grupo PET Química durante o período de vivência.

Após a apresentação será realizada uma entrevista, levando em consideração as ações

da(o) candidata(o) durante o período de vivência, as informações apresentadas na

entrevista e questões que o grupo julgar relevantes.

A apresentação com a entrevista terá duração total de 30 minutos, sendo reservado 20

minutos, no máximo, para a apresentação.

3.2 Da Banca Avaliadora

https://petquimufpr.wixsite.com/petquimicaufpr
https://www.instagram.com/petquimica/


A avaliação do processo seletivo será realizada por uma Banca Avaliadora composta por

todos os membros do PET Química, discentes e tutor.

3.3 Dos Critérios de Avaliação do Processo Seletivo:

A(O) candidata(o) inscrita(o) no processo seletivo será avaliado mediante:

3.3.1 Participação, atuação e engajamento nas atividades do grupo durante o processo de

vivência;

3.3.2 Apresentação oral sobre a(o) candidata(o) e sua perspectiva de atuação no PET

Química;

3.3.3 Entrevista realizada com a banca avaliadora.

4. DATAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1 Período de vivência: de 16/05/2022 a 03/06/2022 ;

4.1.1 O período de vivência se iniciará em uma reunião ordinária do PET Química, realizada

na semana do dia 16/05/2022 (horário e data a combinar) e se encerrará na semana do

dia 30/05/2022 (horário e data a combinar).

4.2 Da entrevista: à definir.

4.2.1 Horário: data e horário serão definidos durante o andamento do processo

seletivo.

4.2.2 Local: Sala do Grupo PET Química.

O horário específico de realização da apresentação e entrevista de cada candidata(o))

será informado após o encerramento do período de vivência.

No caso de alteração das informações acima disponibilizadas, o Grupo PET Química

responsabiliza-se por repassá-las às(aos) candidatas(os) inscritas(os) neste Processo

Seletivo.

5. ANÁLISE E JULGAMENTO

Cada integrante da Comissão de Seleção (tutor e discentes) dispõem do direito de voto,



não havendo distinção de peso entre os mesmos. Os critérios de avaliação (Item 3.3) terão

igual valor.

Em caso de empate, o Formulário de Inscrição poderá ser utilizado como critério de

desempate.

6. CALENDÁRIO DE HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

Divulgação em Edital, fixado no Mural do PET-Química no dia 07/06/2022 (terça-feira),

publicado nas redes sociais do Grupo e por e-mail enviado às(aos) candidatas(os).

Curitiba, 11 de abril de 2022.

__________________________________

Prof. Dr. Diego Guedes Sobrinho

Tutor do Grupo PET Química

__________________________________

Discente Arnaldo Veiga de Sousa

Componente do Departamento do RH do Grupo PET Química



ANEXO I - DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR

1) Declaro para os devidos fins que os membros da minha família são:

Nome Grau de Parentesco

2) Cálculo da Renda Bruta Média Mensal per capita:

2.1 Soma dos rendimentos brutos por todas as pessoas da família nos 3 meses anteriores à

inscrição:__________________________________________________________________

____________ (Considerar: janeiro, fevereiro e março de 2022)

2.2 Renda Bruta Média mensal (Resultado da soma do item 2.1 dividido por

3):______________________

2.3 Média mensal dividida pelo número de pessoas da família (O resultado do item 2.2 deve

ser dividido pelo número de integrantes como preenchido no item

1):_______________________________________

2.4 Renda Bruta Média mensal per capita em número de salários mínimos (Resultado do

item 2.3 dividido pelo salário mínimo do ano de 2022 - R$ 1.212,00):

____________________

3) Assim, minha renda familiar é igual a __________ salário (s) mínimo (s) nacional

per capita e cumpro com o disposto no Art 3º, I da Portaria Normativa n°18 de 11 de

outubro de 2012 do Ministério da Educação e Cultura. Declaro também estar ciente de

que, se for comprovada falsidade desta declaração, estarei sujeito (a) a

desclassificação do processo seletivo.

Curitiba ____/____/____

___________________________________________________

(Assinatura do (a) Candidato (a))



ANEXO II - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL

Eu, ______________________________________________________________________,

inscrito (a) no CPF sob o nº _______________________, inscrito (a) no Processo Seletivo

para ingresso no grupo PET Química da UFPR, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº

12.711, de 29/08/2012, DECLARO para o fim específico que sou

______________________ (preto (a), pardo (a) ou indígena). Declaro também estar ciente

de que, se for comprovada falsidade desta declaração, estarei sujeito (a) a desclassificação

do processo seletivo.

Curitiba ____/____/____

___________________________________________________

(Assinatura do (a) Candidato (a))



ANEXO III - AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM

DEFICIÊNCIA

Eu, ______________________________________________________________________,

inscrito (a) no CPF sob o nº _______________________, inscrito (a) no Processo Seletivo

para ingresso no grupo PET Química da UFPR, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº

12.711, de 29/08/2012, DECLARO para o fim específico que possuo deficiência. Declaro

também estar ciente de que, se for comprovada falsidade desta declaração, estarei sujeito

(a) a desclassificação do processo seletivo.

Curitiba ____/____/____

___________________________________________________

(Assinatura do (a) Candidato (a))


