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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

PRÓ-REITORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEG 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICA – DCSP 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS – 

PETCIS 

 

 EDITAL N° 01/2022 – SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PETCIS 

 

 

 

                O Programa de Educação Tutorial em Ciências Sociais – PETCIS, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o disposto na Portaria Nº 343 de 24 de abril de 2013, que 

altera dispositivos da Portaria MEC Nº 976 de 27 de julho de 2010, torna público a abertura do 

Processo de Seleção para novas vagas, a serem preenchidas por alunas e alunos que atendam 

ao disposto neste edital.  

 

1. Distribuição de Vagas: 

                A seleção destina-se a alunas e alunos que, nesta data, estejam cursando entre o 2º e 

o 5º Período do curso de Ciências Sociais, para o preenchimento de 02 (duas) vaga para 

bolsistas e 05 (cinco) vagas para voluntários desse Programa. 

 

2. Critérios de Seleção e participação no Programa: 

 

               Os candidatos à seleção para o preenchimento das referidas vagas devem adequar-se 

aos seguintes critérios: 

 

2.1. Apresentar situação regular no curso, comprovado através de histórico escolar ou 

documento equivalente expedido pelo DIRCA/PROEG;  

 

2.2. Dispor de 20 HORAS semanais para as atividades do Programa; 

 

2.3. Não receber qualquer outro tipo de bolsa nem ter vínculo empregatício (para a obtenção 

de bolsa, no caso do bolsista). 

 

3. Banca Examinadora: 

              A banca examinadora será formada por 4 (quatro) membros, assim distribuídos: 2 

(dois) professores do Departamento de Ciências Sociais e Política, 1 (um) bolsista indicado 

pelo PETCIS e a tutora do programa. 

 

4. Avaliação 

 

A seleção constará de: 
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4.1. Prova escrita (Eliminatória); 

 

4.2. Carta de intenções do candidato constando: interesse pelo Programa, temáticas de 

interesses e de desenvolvimento de estudos/pesquisa durante a permanência no PETCIS 

(Classificatória); 

 

4.3. Entrevista (Eliminatória). 

 

 

5. Da Prova Escrita 

 

1. A prova escrita será composta de 6 (seis) questões, das quais 2 (duas) serão relacionadas 

à área de Antropologia, 2 (duas) relacionadas à área de Sociologia e 2 (duas) 

relacionadas à área da Ciência Política. O candidato deverá escolher 1 (uma) questão 

de cada área, totalizando 3 (três) questões a responder. 

 

2. O candidato contará com um total de 4 (quatro) horas para a realização da prova. 

 

➢ A prova escrita será realizada de modo presencial, e terão das 08:00hs ao 12:00hs para 

responderem as questões.  

 

➢ Se na correção da prova escrita for constatado algum tipo de plágio, o candidato será 

imediatamente excluído da seleção, sendo automaticamente ELIMINADO sem aviso 

prévio (As respostas devem ser produto de reflexão pessoal com base nas leituras 

exigidas. O candidato poderá fazer citações literais dos autores estudados em suas 

respostas, desde que identificando, segundo as normas acadêmicas, a fonte da citação).   

 

 

3. A prova escrita poderá versar sobre os seguintes temas: 

 

➢ O fato social;  

 

➢ A divisão do trabalho social; 

 

➢ As tendências americanas na análise sociológica; 

 

➢ A formação do pensamento político moderno: Hobbes, Locke e Rousseau; 

 

➢ A formação do Estado-Nação moderno: ideologias e revoluções seculares; 

 

➢ O estudo do homem e a pré-história da Antropologia; 

 

➢ Relativismo cultural e particularismo histórico; 

 

➢ Trabalho de campo, etnografia e objeto de estudo da Antropologia. 
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6. Da Entrevista  

 

6.1. A entrevista acontecerá de forma presencial, a partir das 08:00hs e cada candidato/a 

terá seu horário estabelecido.  

 

➢ O/A candidato/a que não estiver disponível no momento da entrevista será 

automaticamente desclassificado.  

 

 

7. Documentação necessária para a inscrição. 

 

            Para a inscrição devem ser apresentados/entregues os seguintes documentos:   

 

a) Fotocópias do RG e do CPF; 

b) Histórico escolar e certidão de vínculo até 2021.2, solicitado ao DIRCA ou conforme o 

Portal do Aluno, para fins de análise pela banca; 

c) Ficha de inscrição preenchida com todos os dados (anexo a esse edital); 
d) Termo de compromisso devidamente preenchido (anexo a esse edital); 

e) Carta de intenções do/a candidato/a constando: interesse pelo Programa, temáticas de 

interesses e de desenvolvimento de estudos/pesquisa durante a permanência no PETCIS 

(anexo a esse edital); 

f) Currículo Lattes atualizado. 

 

 

8. Inscrições 
 

            As inscrições serão realizadas no Departamento de Ciências Sociais, manhã e noite, 

durante o período de 04 de julho a 08 de julho de 2022.  

 

 

9. Cronograma: 

 

➢ Lançamento do edital: 01 de julho de 2022, no Jornal Oficial da UERN - JOUERN. 

 

➢ Inscrições: 04 de julho a 08 de julho de 2022, no Deapartamento de Ciências Sociais. 

 

➢ Homologação das inscrições: 11 de julho de 2022. 

 

➢ Prova escrita: 19 de julho de 2022, das 08:00h às 12:00hs, na Sala de Aula do bloco 

de Ciências Sociais/FAFIC. 

 

➢ Divulgação dos aprovados na prova escrita:  21 de julho de 2022, às 08:00hs, por e-

mail, redes sociais do PETCIS e no DCSP. 

 

➢ Após a divulgação do resultado da prova escrita, o candidato que ficar reprovado tem 

24 (vinte e quatro) horas para recorrer do resultado apresentando recurso via e-mail do 

PETCIS. 
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➢ Resultado final da prova escrita após o período de recurso 25 de julho de 2022, às 

08:00hs. 

 

➢ Entrevista: 26 de julho de 2022, a partir das 08:00h, no Departamento de Ciências 

Socias, conforme horário de cada candidato.  

 

➢ Divulgação do resultado final: 28 de julho de 2022, no JOUERN e nas redes socais do 

PETCIS e no Departamento de Ciências Socias. 

 

 

10.  Disposições Finais: 
 

 

➢ Este edital, juntamente com o modelo da carta de intenções do candidato, a ficha de 

inscrição e a bibliografia, estará disponível nas redes sociais do PETCIS, e também no 

Departamento de Ciências Socias. 
 

➢ Serão selecionados os candidatos aprovados, que obtiverem as melhores médias, sendo 

7,0 (sete) a nota mínima para aprovação, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
 

➢ Durante os três primeiros meses, os candidatos selecionados passarão por uma avaliação 

de desempenho, de relacionamento e deverão apresentar um pré-projeto com base nos 

interesses apresentados na carta de intenções ao fim do primeiro mês, como condição 

de permanência ou não no PETCIS. 
 

➢ Dúvidas e informações, entrar em contato pelo e-mail: petcis@uern.br, ou pelos 

números de wattsapp: (84) 99674-2507 ou (84) 99958-6322.    
 

 

 

 

Mossoró-RN, 30 de julho de 2022. 
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11. ANEXOS 

 

 

Recomenda-se a seguinte bibliografia: 

 

Área de Sociologia: 

 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Émile Durkheim; tradução Paulo 

Neves; revisão da tradução Eduardo Brandão. – 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. P. 01-

13. 

___________ Da divisão do trabalho social. Vol. I; 3ª ed. Lisboa: Editorial Presença, 1989. 

 

COSER, Lewis A. Tendências americanas. In: BOTTOMORE, Tom e NISBET, Robert. 

História da análise sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980, p. 379-420. 

 

 

Área de Ciência Política: 

 

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

 

PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo: Companhia das Letras. 

1991. 

 

WEFFORT, Fco (Org.) Os clássicos da política 1 (Hobbes: o medo e a esperança, Locke e o 

individualismo liberal, e Rousseau: da servidão à liberdade). São Paulo: Ática, 2011. 

 

 

Área de Antropologia: 

 

CASTRO, Celso. Franz Boas. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 

2007. 

 

MALINOWSKI, Bronislaw. Introdução. In: Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: 

Abril Cultural, 1978. 

 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 

 

 

Obs. A bibliografia acima é apenas recomendada. O aluno poderá fazer sua própria pesquisa 

bibliográfica sobre as temáticas da seleção se desejar. 

 

 


