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A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições, torna pública a 
prorrogação do prazo de inscrições no Edital de seleção para ingresso de estudantes de 
graduação como bolsista e não bolsistas no PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL-PET 
(MEC/ SESu/ SECAD) ECOLOGIA e divulga novo cronograma do processo seletivo. 
 
INSCRIÇÕES 
A inscrição para participação no processo seletivo será feita presencialmente na sala do 
PET Ecologia, no Prédio do Departamento de Biologia, 4º andar, sala 418, no período de 
09 de março a 1º de abril de 2016, no horário das 9h às 12h e 14h às 17h. 
 
CRONOGRAMA 
O processo seletivo acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2016, na sala do PET 
Ecologia (418) no Prédio do Departamento de Biologia, UFRPE.  

I – Primeira etapa: 04/04/2016, 8h às 10h (em sessão privada da banca), com 
divulgação das inscrições deferidas a partir das 10h, na sala do PET Ecologia. Apenas os 
candidatos que tiverem suas inscrições deferidas seguirão no processo seletivo; 

II – Segunda etapa: 04/04/2016, das 10h às 12h (em sessão privada da banca); 
III –  Terceira etapa: dinâmica, 04/04/2016, a partir das 14h; 
IV –  Quarta etapa: teste escrito, 05/04/2016, 9h às 11h; 
V –  Quinta etapa: entrevista, 06/04/2016, a partir das 9h. A ordem das entrevistas 

será a alfabética. Caso necessário, as entrevistas poderão se estender à tarde do dia 
06/04/2016, a partir das 14h. 
 
Observação: O candidato que não comparecer nos dias, locais e horários marcados para a 
realização das etapas III, IV e V do processo seletivo será automaticamente 
desclassificado. 
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