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EDITAL DE SELEÇÃO PARA TRAINEE – 2018 

Programa de Educação Tutorial – Engenharia Civil – PET/ENC 
 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

O Programa de Educação Tutorial – PET/ENC, do Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental, torna público o edital para o processo seletivo de candidatos a Trainee, para 

preencher 5 (cinco) vagas para membro bolsista do programa e 4 (quatro) vagas para 

membros voluntários. O presente edital foi elaborado conforme o Manual de Orientações 

Básicas do PET (http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf)seguindo 

suas diretrizes para o processo seletivo e para a permanência dos selecionados no 

Programa. Esteedital tem validade de 6 (seis) meses a partir da divulgação dos resultados 

finais, cabendo ao PET/ENC a decisão de chamar os candidatos de acordo com as 

necessidades do grupo. 

1.1. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Para pleitearem as possíveis vagas no Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Civil, PET/ENC, os candidatos deverão obedecer aos seguintes critérios: 

• Estar matriculado e cursar a graduação em Engenharia Civil da Universidade de 

Brasília; 

• Possuir o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 3,50; 

• Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de vinte horas semanais 

relativas às atividades do Programa; 

• Não ser bolsista de outro programa, a menos que abdique de sua bolsa anterior ou 

entre como integrante voluntário no PET. 

• Não possuir mais de 80% dos créditos cursados. 

 

1.2. DA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será divulgado aos alunos por meio do site 

https://www.petcivilunb.com e pelas suas páginas em redes sociais: 

https://www.facebook.com/petenc e https://www.instagram.com/petencunb. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf
https://www.petcivilunb.com/
https://www.facebook.com/petenc
https://www.instagram.com/petencunb
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2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o Processo Seletivo para o Trainee do Programa de Educação 

Tutorial, PET/ENC, referente ao 2º semestre de 2018, serão realizadas somente via 

internet. Haverá no site https://www.petcivilunb.com um formulário de inscrição com o 

título “Processo Seletivo PET - 2/2018”, que deverá ser preenchido pelo candidato. No 

momento da inscrição, o candidato deverá inserir o link de compartilhamento de Google 

Drive na devida aba do formulário de inscrições, sendo o link referente a uma pasta com 

os seguintes documentos: carta de intenções, histórico escolar, comprovante do Índice de 

Rendimento Acadêmico, quantidade de créditos cursados e demais documentos que 

comprovam as informações fornecidas pelo candidato para formulação da nota do 

currículo (comprovantes, certificados, cartas, etc.). O período de inscrição será do dia 

9 de setembro de 2018 a 29 de setembro de 2018. 

A carta de intenções (atividade escrita) será solicitada no ato da inscrição e deverá 

abordar os principais aspectos que o candidato deseja desenvolver com sua participação 

no PET/ENC, desde as atividades que serão enriquecedoras para o seu aperfeiçoamento 

acadêmico até os seus objetivos no grupo. A cartadeverá conter, ainda, uma breve 

descrição pessoal e os pontos fortes e fracos do candidato.  

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado em três etapas: 
 

1a Etapa – Perfil e Atividade Escrita: Esta etapa é de CARÁTER ELIMINATÓRIO. 

Serão avaliados as informações curriculares dos candidatos, que deverão serenviadas no 

momento da inscrição, tais como participação em pesquisas, cursos, monitorias, o Índice 

de Rendimento Acadêmico (IRA) e o semestre que está cursando. Estes quesitos serão 

pontuados de acordo com critérios previamente definidos e indicados na Tabela de Pontos 

constante no Anexo A.  

Nesta etapa, também será avaliada a carta de intenções enviada no ato da inscrição, 

na qual o aluno deve fazer uma auto descrição, indicando os motivos pelos quais ele seria 

um bom complemento para a equipe e, em contrapartida, como o aprendizado adquirido 

por meio da participação no PET/ENC pode incrementar sua vida profissional e 

acadêmica. Caso haja necessidade, essa carta será utilizada como critério de desempate 

https://www.petcivilunb.com/
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dos candidatos. Serão selecionados alunos cujos perfis sejam alinhados com as 

necessidades do grupo PET. Os alunos selecionados nesta etapa prosseguirão para a 

próxima etapa. Osdemais serão eliminados do Processo Seletivo.  

O período de inscrição será do dia 9 de setembro de 2018 a 29 de setembro de 

2018. O resultado dos aprovados nessa fase será divulgado por meio eletrônico no 

endereço https://www.petcivilunb.com no dia 03 de outubro de 2018. Além disso, os 

candidatos aprovados receberão por e-mail a convocação para a etapa seguinte. 

 

2a Etapa – Dinâmica em Grupo: Nesta etapa o candidato selecionado na etapa anterior 

deverá comparecer ao mini-auditório do SG12 da Universidade de Brasília (UnB)  para 

participar de uma dinâmica em grupo. Esta etapa ocorrerá na data de 06 de outubro de 

2018 às 14 horas*.. O candidato selecionado para esta etapa deve chegar no local da 

dinâmica no horário estabelecido. Candidatos que chegarem após o horário serão 

eliminados.  

Aqui serão selecionados alunos que tiverem os melhores rendimentos na dinâmica 

em grupo, e estes participação da terceira etapa. Os demais alunos serão eliminados do 

Processo Seletivo. O resultado dos aprovados nessa fase será divulgado por meio 

eletrônico no endereço https://www.petcivilunb.com até o dia 17 de outubro de 2018. 

Além disso, os candidatos aprovados receberão por e-mail a convocação para a etapa 

seguinte. 

 

3a Etapa – Entrevista: No dia 17 de outubro de 2018 o grupo PET entrará em contato 

com os alunos aprovados na segunda etapa do Processo Seletivo por e-mail e agendará 

uma ou mais entrevistas a serem realizadas entre os dias 20 de outubro de 2018 e 27 de 

outubro de 2018. A entrevista será realizada com os membros do grupo (alunos e tutora).  

 

4. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

A nota final do candidato será composta a partir da avaliação dos seguintes pontos: : 
• Análise curricular do candidato; 

• Desempenho na dinâmica de grupo; 

• Desempenho na entrevista individual. 

  

https://www.petcivilunb.com/
https://www.petcivilunb.com/
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Esses itens de avaliação serão pontuados e, a cada um deles, será atribuído um 

peso diferenciado. A nota final de cada candidato é determinada segundo a fórmula 

abaixo: 

𝑁𝐹 =
1,5 ∗ (Análise curricular) +  3,5 ∗ (Dinâmica de grupo)  + 5 ∗ (Entrevista)

10
 

  

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final (NF).  

 

Ressalta-se que o PET Engenharia Civil tem a prerrogativa de convocar um os 

candidatos de acordo com suas necessidades.  

 

 

4.1. ANÁLISE CURRICULAR 

O grupo PET/ENC acredita que o Índice de Rendimento Acadêmico, IRA, é algo 

que reflete o desempenho do aluno no curso de maneira mais geral. É importante salientar 

que o IRA tem caráter eliminatório na seleção de candidatos, conforme colocado no item 

1.1. Entretanto, o grupo PET/ENC valoriza as atividades extracurriculares que o 

candidato apresenta em seu currículo. Portanto, a nota da primeira etapa do processo 

seletivo será calculada acrescentando, ao valor do IRA do candidato, uma pontuação para 

cada atividade que o candidato tenha desempenhado em sua trajetória acadêmica. A tabela 

de pontuações das atividades encontra-se no ANEXO A. A soma entre IRA e atividades 

será dividida de 1 a 8 conforme a proporção de créditos concluídos, sendo que os 

candidatos com menos de 10% de curso concluído terão sua nota dividida por 1. Não será 

possível se inscrever com mais de 80% do total de créditos do curso concluídos, conforme 

o item 1.1. A pontuação máxima possível para a ANÁLISE CURRICULAR é 10. O 

resultado desta etapa terá peso de ponderação 1,5 (um e meio) para o cálculo da nota final 

do candidato. 

      Os candidatos que estiverem no primeiro semestre do curso de graduação 

receberão como Índice de Rendimento Acadêmico a média dos Índices dos demais 

candidatos. 
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4.2. DINÂMICA DE GRUPO 

A dinâmica de grupo é importante não só para avaliar a desenvoltura e a expressão 

oral do candidato, mas também para perceber o seu perfil em trabalhos em grupo e sua 

compatibilidade com o tipo de trabalho realizado no PET/ENC. A dinâmica de grupo será 

realizada com discussões que abordem temas estabelecidos pela comissão avaliadora, a 

serem revelados no momento do início da atividade. Será atribuída ao desempenho do 

participante uma nota de 0 a 10 com peso de ponderação 3,5 (três e meio) para o cálculo 

da nota final do candidato. 

  

 

4.3. ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Será avaliado, mais uma vez, o perfil do candidato participante do Processo de 

Seleção. Seu desempenho em momento individual será avaliado, também, por meio da 

carta de intenções enviada ao PET, conforme especificado no item 2. Será atribuída ao 

desempenho do participante uma nota de 0 a 10 com peso de ponderação 5 (cinco) para 

o cálculo da nota final do candidato. 

 

 

5. DA COMISSÃO AVALIADORA 

 

A comissão avaliadora do Processo Seletivo 2018 será composta pelos alunos 

membros e ex-membros do grupo PET/ENC e por três professores do Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental, conforme o Manual de Orientações Básicas ao PET.  

A lista dos membros da Comissão Avaliadora será divulgada até o dia 30/09 no 

site do PET/ENC. 

 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 03 de novembro de 2018 

(sábado) por meio eletrônico no endereço https://www.petcivilunb.com. Além disso, os 

https://www.petcivilunb.com/
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candidatos selecionados receberão um e-mail com mais informações sobre o início de 

suas atividades no Trainee para efetivação no PET/ENC. O processo de Trainee 

acontecerá por um período de sete (7) semanas. Nesse período o candidato será inserido 

nas atividades do grupo  grupo PET. Caso ao fim deste período, o grupo mantenha 

interesse no candidato, este será convidado a assinar o termo de compromisso. 

 

7. OBSERVAÇÕES GERAIS  

O candidato poderá verificar mais informações sobre o Programa de Educação 

Tutorial – PET nos seguintes endereços eletrônicos: 

 

http://www.unb.br/administracao/decanatos/deg/prog_pet.php  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf 

https://www.petcivilunb.com 

www.facebook.com/petenc 

 

Em caso de dúvidas a respeito do Processo Seletivo 2018 - PET/ENC, entrar em contato 

com o grupo: 

https://www.petcivilunb.com 

petencunb@gmail.com 

 

Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil – PET/ENC 

Universidade de Brasília 

Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A 

Prédio SG 12 - Sala AT 51/17 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

• Os candidatos selecionados serão inseridos nas atividades de Trainee 

imediatamente após a divulgação dos resultados da seleção. 

• A inscrição do candidato implica a aceitação dos termos deste edital. 

• O candidato aprovado no trainee assinará termo de compromisso específico com 

a UnB e com o MEC. 

• Os casos omissos serão decididos pela Comissão responsável pela seleção. 

http://www.unb.br/administracao/decanatos/deg/prog_pet.php
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O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 09 de setembro de 2018 

 
 

________________________________ 

Prof. Fabiana Serra de Arruda 

Tutora do PET/ENC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Programa de Educação Tutorial – Engenharia Civil da Universidade de  

Brasília, confere o presente certificado a  

Natália Maria do Carmo Lopes Guimarães Battaglin 
portador do CPF 043.040.361-57 pela participação no minicurso de PYTHON, com 

carga horária de 15 h, ocorrido nos dias 6 de Agosto até 10 de Agosto de 2018,  

durante a XVIII Semana de Engenharia Civil e Ambiental. 

CERTIFICADO 

 

 Universidade de Brasília 
Faculdade de Tecnologia 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 

Drª. Fabiana Serra de Arruda 
Tutora do PET/ENC 

Bruno Vieira Dutra 
Ministrante 
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ANEXO A 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PET – 2/2018 

Notas base para compor o currículo* 

Atividade Pontuação Condição Pontuação 
Máxima 

Monitorias 0,25 p/ semestre Máx. 3 
semestres 0,75 

Pesquisa (PIBIC, Jovens Talentos, 
PIBITI) 0,50 p/programa Máx.  2 

programas 1,00 

Aceites para publicação de Artigos 1,00 p/artigo Máx. 2 
artigos 2,00 

Participação em Congressos 0,25 p/congresso Máximo 2 
congressos 0,50 

Atividades extras (Programas 
voluntários, Cursos extra 

curriculares)  
0,25 p/atividade Máximo 3 

atividades 0,75  

Índice de Rendimento Acadêmico 
(IRA) 

Será atribuída a 
nota do IRA do 
candidato como 

pontuação 

IRA ≥ 3,5000 5,00 

* A nota será atribuída mediante análise de documento comprovatório dos itens 
supracitados.  

 


