
 
 

Programa de Educação Tutorial 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

 

Homologação das Inscrições do Edital Nº 112/2018 

 

O Comitê Local de Acompanhamento de Avaliação dos Grupos PET informa que realizou a 

homologação das inscrições do Edital Nº 112/2018 para Seleção de Tutor do Grupo PET Práticas 

Integradas de Saúde Coletiva. 

Para homologação das inscrições foram observados os seguintes estabelecidos no Artigo 12 

das Portarias 976/2010 e 343/2013: 

Art. 12. Poderá ser tutor de grupo PET o docente que atender aos seguintes 
requisitos:  
I - pertencer ao quadro permanente da instituição, sob contrato em regime de 
tempo integral e dedicação exclusiva;  
II - ter título de doutor;  
III - não acumular qualquer outro tipo de bolsa;  
IV - comprovar atuação efetiva em cursos e atividades da graduação por três anos 
anteriores à solicitação ou à avaliação; e  
V - comprovar atividades de pesquisa e de extensão por três anos anteriores à 
solicitação ou à avaliação.  
 

 

Resultado das Homologações 

• Todos os candidatos possuem título de Doutor e pertencem ao quadro permanente da instituição, 

em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.  

Candidato 
Tipo de 

Atividade 
2015 2016 2017 

Cenir Gonçalves Tier 

Ensino ok ok ok 

Pesquisa ok ok ok 

Extensão ok ok ok 

Graziela Morgana Silva Tavares 

Ensino X ok ok 

Pesquisa ok ok ok 

Extensão ok ok ok 

Rodrigo de Souza Balk 

Ensino ok ok ok 

Pesquisa ok ok ok 

Extensão ok ok ok 

 

 



 
Desta forma, após análise dos critérios anteriormente elucidados, apresentamos o resultado 

das homologações: 

 

Resultado da Homologação das Inscrições 

Candidato Resultado 

Cenir Gonçalves Tier Inscrição homologada 

Graziela Morgana Silva Tavares Inscrição não homologada  

Rodrigo de Souza Balk Inscrição homologada 

 

As homologações foram realizadas com base na documentação postada no Sistema de 

Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE) e comprovadas pelos documentos 

enviados ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação.  

Interposição de Recurso 

 
Os candidatos que tiveram sua inscrição não homologada interpor recurso por meio de 

manifestação forma através do e-mail cla-pet@unipampa.edu.br. 

 

Prazo para interposição de recursos: 20 de abril de 2018.  

 

Entrevistas 

As entrevistas estão previstas para ocorrer no período de 24/04 à 03/05/2018, e os horários 

das serão divulgados no site http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/pet/.  

 

Bagé, 19 de abril de 2018. 

 

Comitê Local de Acompanhamento  
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