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SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

TUTORIAL (PET) CINEMA 

 RETIFICAÇÃO E ADITIVO AO EDITAL PROGRAD nº024/2022 

 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto na Portaria 
MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, alterada pela Portaria MEC n° 343, de 24 de abril de 
2013, torna público a todos/as estudantes interessados/as em participar do referido processo 
seletivo, a retificação do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 
- No item 2, das vagas e compromissos dos/as bolsistas, no subitem 2.1, ONDE SE LÊ: 

Este Edital visa selecionar um/a (01) estudante, para juntar-se ao Grupo PET CINEMA, 
sendo a vaga direcionada a atender aos/às discentes que ingressaram na UFRB pelo 
SISU, mediante reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas oriundos de 
escola pública. 

LEIA-SE:   

Este Edital visa selecionar um/a (01) estudante, para juntar-se ao Grupo PET CINEMA, 
sendo a vaga direcionada a atender aos/às discentes que ingressaram na UFRB pelo 
SISU, mediante reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas oriundos de 
escola pública, bem como visa formar reserva de vagas direcionadas à ampla 
concorrência. 

 
- No item 4, das inscrições, no subitem 4.1, ONDE SE LÊ: 

Prazo de inscrição: 05 a 20 de maio de 2022 

LEIA-SE:   

Prazo de inscrição: 06 a 15 de junho de 2022 

 
- No item 5, das etapas do processo seletivo, no subitem 5.2, ONDE SE LÊ: 

 A etapa descrita no item 5.1.3 deste edital será realizada com o envio dos textos para o e-mail 
selecao.bolsistapetcinema@gmail.com entre os dias 17 e 20 de maio de 2022; 

LEIA-SE:   

A etapa descrita no item 5.1.3 deste edital será realizada com o envio dos textos para o e-mail 
selecao.bolsistapetcinema@gmail.com entre os dias 21 e 27 de junho de 2022; 



	

- No item 5, das etapas do processo seletivo, no subitem 5.3, ONDE SE LÊ: 

As etapas descritas nos itens 5.1.2 e 5.1.4 deste Edital serão realizadas na plataforma virtual 
Google Meet nos dias 16 e 23 de maio de 2022, respectivamente; 
 
LEIA-SE:   
As etapas descritas nos itens 5.1.2 e 5.1.4 deste Edital serão realizadas na plataforma virtual 
Google Meet, respectivamente, nos dias 20 de junho e entre 04 e 08 de julho de 2022, de 
acordo com a disponibilidade da banca; 
 

- No item 7, cronograma da seleção, ONDE SE LÊ: 

Publicação do edital 03/05 

Período de inscrição 10/05 a 20/05 

Homologação das inscrições 21/05 

Bate papo com os candidatos sobre o PET 23/05 

Prova Escrita (Envio dos textos ao endereço 
eletrônico selecao.bolsistapetcinema@gmail.com) 

24/05 a 27/05 

Entrevista 30/05 

Publicação do resultado 03/06 

Reunião de boas vindas 09/06 

Cadastro dos novos bolsistas no SIGPET 13/06 

 

LEIA-SE:   

Publicação do edital 30/05 

Período de inscrição 06 a 15/06 

Homologação das inscrições 17/06 

Bate papo com os candidatos sobre o PET 20/06 

Prova Escrita (Envio dos textos ao endereço 
eletrônico selecao.bolsistapetcinema@gmail.com) 

21 a 27/06 

Entrevista 04 a 08/07 

Publicação do resultado 15/07 
 

 



	

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Cruz das Almas, 27 de maio de 2022. 

 
Tutora do Grupo PET Cinema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 


