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INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS APÓS ANÁLISE DE RECURSO, 
INFORMAÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CRONOGRAMA  

Após o prazo para recursos, o Grupo PET Psicologia da FURG divulga as             
inscrições homologadas, as informações sobre as etapas e os critérios de seleção            
para novos bolsistas, conforme Edital 01/2021 e o cronograma de atividades do            
processo seletivo que ocorrerá nos dias 23/03/2021, 25/03/2021 e 26/03/2021,          
conforme descrições a seguir:  

O período de inscrições foi de 03/03/2021 a 11/03/2021, o prazo de recursos             
foi de 12/03/2021 a 13/03/2021. Tiveram 6 (seis) inscrições e as 6 (seis) foram              
homologadas de acordo com o Edital 01/2021.  

1.  INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS  
 

NOME  No. Matrícula FURG 

Ana Claudia Fortes 74913 

Carine Ortiz Fortes 116947 

Juliana Acosta Brum 142562 

Matheus Augusto da Silva Portugal 133176 

Teresinha Rodrigues Machado  135367 



 
2.  ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO GRUPO PET 

PSICOLOGIA: 
2.1. Elaboração de um projeto: Esta etapa tem o objetivo de avaliar a/o            

candidata/o por meio da aplicação de seus interesses contemplando         
ensino, pesquisa e/ou extensão. O modelo para escrita do projeto foi           
disponibilizado em anexo ao edital e está disponível, junto com um           
exemplo de projeto, na pasta de materiais de apoio. Os critérios de            
avaliação serão escrita coesa, criatividade, coerência com os objetivos         
do programa, formato e conteúdo de acordo com o modelo          
disponibilizado.  

2.2. Entrevista individual: A entrevista tem como objetivo, dentre outros         
aspectos, conhecer e avaliar as/os candidatas/os quanto ao grau de          
interesse pelo Programa, seus objetivos e disponibilidade de tempo. Os          
critérios de avaliação serão disponibilidade e interesse pelo Programa,         
capacidade de diálogo, compreensão do Programa de Educação        
Tutorial, suas diretrizes e filosofias; 

O processo seletivo ocorrerá nos dias 23/03/2021, 25/03/2021 e 26/03/2021          
conforme cronograma  seguir:  

 
3.  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

 
 
Nota: Serão excluídas/os candidatas/os que obtiveram nota final inferior a 7,0 (sete). 

Vanessa Barbosa da Conceição 125241 

Atividade  Data  Horário  Local 

Envio do projeto até 23/03/2021 até 23h39  Email: 
selecao.petpsicologia
furg@gmail.com. 

Entrevista Individual  25/03/2021 ou 
26/03/2021 

horário a 
combinar 

Plataforma online. 
Link a ser enviado. 

Convocação para 
Banca de 
Heteroidentificação 

25/03/2021 ou 
26/03/2021 

16h Plataforma online. 
Link a ser enviado. 

Resultado Final  30/03/2021  17h  Site FURG; Redes 
Sociais do  PET. 

https://docs.google.com/document/d/17Dubq5vtPfGdOCva67oXVNdWNS_1loNPKyeRZvWBcvM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iasGhwtm44Enf0maAUbLzRwHNedFjatX?usp=sharing


Obs.: As/Os candidatas/os que não comparecerem a qualquer uma das etapas           
estarão automaticamente desclassificadas/os.  

Ao se inscrever, subentende-se que a/o candidata/o concorda com as normas           
e regras de todo o processo seletivo. O período de recurso é de até 24h a partir do                  
lançamento desse documento. 

Rio Grande, 15 de março de 2021. 

 

________________________________________  
Prof. Dr. Lucas Neiva 

Tutor PET Psicologia FURG  
(a via assinada encontra-se arquivada) 


