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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA E FASES DE SELEÇÃO 

 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO, da Universidade Federal do Maranhão/UFMA – no uso de 

suas atribuições legais -, torna pública a retificação do Edital PROEN Nº 44/2020 PET 

CONEÇÕES SABERES-SÃO LUIS, com a alteração do cronograma e a inclusão de 

informes sobre as demais fases da seleção, conforme as informações citadas abaixo. As 

demais informações constantes no edital inicial permanecem inalteradas. 

 

IV. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

13. A execução das próximas etapas do processo seletivo de bolsistas e não-bolsistas do PET 

Conexões Sociopedagógicos no formato remoto se deve à pandemia causada pelo COVID 

19 e pela consequente suspensão das atividades presenciais na UFMA. Posto isso, a execução 

desta seleção de forma remota se estende a todas as etapas deste processo seletivo (prova 

escrita, entrevista ou qualquer outra demanda relacionada a esta atividade de seleção) 

 

 

14. Detalhamento das etapas: 

A prova escrita e a entrevista serão realizadas de forma remota, através da plataforma do 

Google Meet, em consonância com as recomendações dos órgãos de saúde que objetivam 

manter o distanciamento social. 

Informamos que para o devido prosseguimento das etapas do certame, as(os) candidatas(os) 

serão informadas(os) com antecedência via email sobre os horário e o link de acesso, para a 

participação das etapas do processo seletivo, observadas às seguintes orientações: 

a) A prova escrita: A prova será realizada a partir de um encontro coletivo no Google Meet 

e, posteriormente, cada candidata(o) terá 1 (uma) hora e 30 (trinta minutos) para realizar a 

prova escrita, a partir dos textos indicados no edital 44/2020. Após a realização da prova 

escrita cada candidata(o) enviará sua avaliação digitalizada (escaneada ou fotografada) para o 

email e.petconexoes@gmail.com. 

b) Entrevista: As(os) candidatas(os) aprovadas(os) na prova escrita participarão das 

entrevistas. Para isso, o grupo PET Conexões Espaços Sociopedagógicos entrará em contato 

com cada candidata(o) aprovada(o) e informará o horário e a data das entrevistas na 

plataforma Google Meet. A banca avaliativa desse processo seletivo será formada pela tutora 

do PET Conexões Espaços Sociopedagógicos, por duas professoras da UFMA e por uma(um) 

estudante do PET Conexões. Ressaltamos que o processo será executado com inteira 

responsabilidade desta Comissão.  

 

XI. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

As etapas do presente processo seletivo passam a vigorar com o seguinte texto.  
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  ETAPA   DATA / HORÁRIO  

  Publicação da lista dos candidatos Deferidos e Indeferidos após o prazo 

recursal  
  09 de julho de 2020 

  Prova escrita  
  18 de julho de 2020 -  

14:00 h 

  Resultado da prova escrita    24 de julho de 2020 

  Entrevistas 
  31 de julho e 01 de agosto 

de 2020 

  Resultado final   04 de agosto de 2020  

 

 

 São Luís, MA, 09 de julho de 2020. 

 

 

Profa. Dra. ISABEL IBARRA CABRERA 

Pró-Reitora de Ensino 


