
 

ADITIVO Nº 1 DO EDITAL PET - OCEANOGRAFIA LABOMAR - EDITAL Nº 01/2018 
 
A prova de seleção do Programa de Educação Tutorial - PET marcada para acontecer na 
data de hoje, 05 de março de 2018, às 14h00 foi cancelada por motivo de falecimento de 
uma aluna do do curso de oceanografia Labomar UFC. Dessa forma, 
 
Onde se lê: 
 
IV - A seleção para os candidatos inscritos incluirá as seguintes etapas: 
 
Prova escrita – segunda-feira, dia 05/03/2018, no horário de 14:00 às 18:00* As questões 
da prova escrita avaliarão os conhecimentos do programa abaixo: 
 
Apresentação e Avaliação do Projeto – quinta-feira dia 08/03/2018, cada membro da 
comissão atribuirá notas entre 0 e 10 aos projetos escritos e apresentação dos projetos dos 
candidatos em 10 minutos. A nota final será a media aritmética das notas. A nota mínima 
para aprovação é 7,0 (sete). 
 
Entrevista – quinta-feira dia 08/03/2018. As entrevistas têm como objetivo avaliar os 
candidatos quanto: a coerência entre o projeto de atuação e o grau de interesse pelo 
programa e conhecimento sobre seus objetivos; (...) 
 
 
Leia-se: 
 
Prova escrita – segunda-feira, dia 12/03/2018, no horário de 14:00 às 18:00* As questões 
da prova escrita avaliarão os conhecimentos do programa abaixo: 
 
Apresentação e Avaliação do Projeto – quinta-feira dia 15/03/2018, cada membro da 
comissão atribuirá notas entre 0 e 10 aos projetos escritos e apresentação dos projetos dos 
candidatos em 10 minutos. A nota final será a media aritmética das notas. A nota mínima 
para aprovação é 7,0 (sete). 
 
Entrevista – quinta-feira dia 15/03/2018. As entrevistas têm como objetivo avaliar os 
candidatos quanto: a coerência entre o projeto de atuação e o grau de interesse pelo 
programa e conhecimento sobre seus objetivos; (...) 
 
 
Onde se lê: 
 
V - A Apresentação e Avaliação do Projeto e a Entrevista serão realizadas no mesmo dia e 
no mesmo horário (quinta-feira dia 08/03/2018, o horário da entrevista e da apresentação 
será publicizado após a divulgação do número de candidatos aprovados na prova escrita), 
logo após a apresentação do projeto se dará o início a entrevista. Caso não seja possível 
concluir estas etapas na quinta a tarde será dado prosseguimento na sexta-feira, dia 
09/03/2018. 



 

Leia-se: 
 
V - A Apresentação e Avaliação do Projeto e a Entrevista serão realizadas no mesmo dia e 
no mesmo horário (quinta-feira dia 15/03/2018, o horário da entrevista e da apresentação 
será publicizado após a divulgação do número de candidatos aprovados na prova escrita), 
logo após a apresentação do projeto se dará o início a entrevista. Caso não seja possível 
concluir estas etapas na quinta a tarde será dado prosseguimento na sexta-feira, dia 
16/03/2018. 
 
Onde se lê: 
 
VIII– O resultado do processo de seleção será divulgado até sexta-feira dia 09/03/2018. 
 
Leia-se: 
 
VIII– O resultado do processo de seleção será divulgado até sexta-feira dia 16/03/2018. 
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