
 

 

 

 

TERMO ADITIVO DO EDITAL Nº014 /2021 – PREXC 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PET-SERVIÇO SOCIAL 

 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PREXC), torna público o presente ADITIVO ao Edital Nº014/2021 de SELEÇÃO de 

ALUNOS/AS por meio remoto ao Programa de Educação Tutorial – PET, do curso de 

Serviço Social -UFPI de acordo com o estabelecido na Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, 

na portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, na Portaria 343 de 24 de abril de 2013 e no 

Decreto Lei 7.416/10, bem como no Manual de Orientações Básicas do PET (versão 2006). 

 

O Aditivo altera os seguintes dispositivos do Edital Nº014/2021: 

 

I) 

Onde se lê: 

4.1 As inscrições serão realizadas por meio remoto através da plataforma Google Forms, no 

período de 28 de janeiro de 2022 a 09 de fevereiro de 2022, por meio de formulário eletrônico. 

Link: https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-

vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/. 

Leia-se: 

4.1 As inscrições serão realizadas por meio remoto através da plataforma Google Forms, no 

período de 04 a 09 de fevereiro de 2022, por meio de formulário eletrônico. Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/. 

 

II) 

Onde se lê: 

4.8  Requisitos para inscrição: 

f) Somente poderão inscrever-se os/as alunos/as que estejam cursando entre o 3º e 5º período 

do curso de Serviço Social. 

Leia-se: 

4.8  Requisitos para inscrição: 

f) Somente poderão inscrever-se os/as alunos/as que estejam cursando entre o 2º e 6º período 

do curso de Serviço Social. 

 

III) O novo cronograma ficará conforme disposições a seguir: 

 

6 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO/LOCAL CARÁTER 

https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit


 

Publicação do Edital 
13 de dezembro de 

2021 
Site da UFPI 

 

Divulgatório 

Inscrições 
04 a 09 de fevereiro 

de 2022. 

Plataforma Google 

Forms: 

https://docs.google.co

m/forms/d/1-

N2egrV1cG8r_p6SEU

dN3n3m-

vmPIgf6f3O2yMs0Ubk

/. 

 

Eliminatório 

Etapa I - Análise dos documentos 

e homologação das inscrições.  

10 a 11 de fevereiro 

de 2022. 
 ------------ 

 

Eliminatório 

Publicação da relação dos alunos 

aprovados na análise documental 

e homologados para a 

apresentação do Projeto de 

Extensão e entrevista. 

12 de fevereiro de 

2022. 

Instagram do PET de 

Serviço Social: 

@petservsocial 

 

 

Divulgatório 

Interposição de recursos 

contrários ao deferimento e 

indeferimento das inscrições. 

13 de fevereiro de 

2022. 

O recurso interposto 

deverá ser enviado para o 

e-mail: 

petservicosocial@gmail.

com, até às 17 horas. 

 

 

--------------- 

Resultado dos recursos contrários 

ao deferimento e indeferimento 

das inscrições. 

14 de fevereiro de 

2022. 

Instagram do PET de 

Serviço Social: 

@petservsocial 

 

Divulgatório 

Etapa II - Prazo para envio do 

Projeto de Extensão. 

15 e 16 de fevereiro 

de 2022. 

O projeto de extensão 

deverá ser enviado para o 

e-mail: 

petservicosocial@gmail.

com 

 

 

Eliminatório 

Etapa III - Análise do Curriculum 

e IRA 

17 de fevereiro de 

2022. 
_______ 

 

Eliminatório 

Divulgação da escala de 

apresentação e entrevistas por 

meio remoto. 

18 de fevereiro de 

2022. 

Instagram do PET de 

Serviço Social: 

@petservsocial  

 

Divulgatório 

https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-N2egrV1cG8r_p6SEUdN3n3m-vmPIgf6f3O2yMs0Ubk/edit
mailto:petservicosocial@gmail.com
mailto:petservicosocial@gmail.com
mailto:petservicosocial@gmail.com
mailto:petservicosocial@gmail.com


 

Etapa IV - Apresentação do 

Projeto de Extensão e entrevista 

por meio remoto. 

21 e 22 de fevereiro 

de 2022. 
Plataforma Google Meet 

 

Eliminatório 

Publicação do resultado das 

Etapas III e IV: apresentação do 

Projeto de Extensão e entrevista 

remota; análise do curriculum e 

IRA. 

23 de fevereiro de 

2022. 

Instagram do PET de 

Serviço Social: 

@petservsocial  

 

Divulgatório 

Interposição de recurso referentes 

ao resultado da apresentação do 

Projeto de Extensão e entrevista 

remota. 

24 de fevereiro de 

2022 

O recurso interposto 

deverá ser enviado para o 

e-mail: 

petservicosocial@gmail.

com, até às 17 horas. 

 

 

------------------ 

Resultado da seleção 
 25 de fevereiro de 

2022. 

Instagram do PET de 

Serviço Social: 

@petservsocial 

 

Divulgatório 

Interposição de recursos ao 

resultado. 

26 de fevereiro de 

2022. 

O recurso interposto 

deverá ser enviado para o 

e-mail: 

petservicosocial@gmail.

com, até às 17 horas. 

 

 

------------  

Resultado final da seleção 03 de março de 2022. 

Site UFPI e 

Instagram do PET de 

Serviço Social: 

@petservsocial 

 

Divulgatório 

Assinatura do termo de 

compromisso  
07 de março de 2022. 

Os Termos de 

Compromisso serão 

enviados por e-mail aos 

aprovados 

 

------------ 

Teresina, 19 de janeiro de 2022. 

 

 

______________________________ 

Iracilda Alves Braga 

Tutora responsável pelo grupo 

 

 

_______________________________ 

Sérgio Luiz Galan Ribeiro 

Presidente do CLAA em exercício 
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