
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

FACULDADE DE LETRAS  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
 

 

EDITAL nº 1/2018 

PROCESSO SELETIVO DE REVISORES DA REVISTA AREIA 

 
O CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA AREIA, do Programa de 

Educação Tutorial (PET) do curso de Letras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 

torna público a abertura do Processo Seletivo de Revisores da Revista Areia. 

 

CAPÍTULO I – DAS VAGAS 

 
Art.1 O processo seletivo aberto em caráter extraordinário visa ao preenchimento de 5 

vagas com admissão imediata após o processo seletivo regido pelo presente edital. Caso 

haja a necessidade, serão chamados mais 5 revisores. 

 

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 

 
Art.2 As inscrições serão realizadas no período de 1 de agosto de 2018 até 8 de agosto 

9 de setembro 2018 através de um formulário online que estará disponível no site e na 

página do Facebook do PET Letras. 

 

Art.3 Poderão se inscrever os/as alunos/as que estiverem cursando do a partir do 5º  

semestre do curso de Letras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), na modalidade 

presencial, campus A.C. Simões Tabuleiro do Martins – CEP 57055-970 – Maceió – 

Alagoas. 

 
Art.4 O/a candidato/a deverá, no ato da inscrição, anexar todos os seguintes 

documentos: 

 

I. Histórico analítico se for nível de graduação; 
II. Currículo Lattes;  
III. Carta de recomendação feita por um professor se for aluno de graduação ou 
comprovação de revisão se for aluno da pós-graduação. 

 
Parágrafo único. Os alunos da pós-graduação que não tiverem comprovação de revisão 

deverão também anexar carta de recomendação feita por um professor. 

 

CAPÍTULO III – DO PROCESSO SELETIVO 

 
Art.5 O processo seletivo é composto por 2 (duas) etapas: 

 

I. Análise do coeficiente de rendimento; 

II. Análise do currículo Lattes. 



 

Art.6 A comissão de seleção é composta pelos membros do conselho editorial da 

revista 

 

Art.7 Para efeito de julgamento final, será calculada a média ponderada das notas 

obtidas nas seguintes avaliações: 

 

I. Análise do histórico analítico (peso 4); 

II. Análise do currículo Lattes (peso 6); 

 

Art.8 Havendo empate entre os/as candidatos/as na classificação, o desempate dar-se-á 

sucessivamente em favor do/a candidato/a que obtiver a nota maior segundo a ordem 

dos seguintes critérios: 

 

I. Maior coeficiente do currículo Lattes. 

 

Art.9 O resultado e as notas de cada candidato/a nas respectivas etapas serão 

divulgados até 2 (dois) dias após o processo seletivo por meio de documento oficial 
emitido pelo grupo PET Letras Ufal e devidamente assinado pela comissão, afixado nos 

quadros de aviso da Fale e do PET Letras. 

 

CAPÍTULO IV – DA ADMISSÃO 

 

Art.10 Os/as candidatos/as selecionados/as deverão fazer cadastro no site 

www.ser.ufal.br para que a equipe editorial da revista Areia possa inseri-los como 

revisores na revista. 

 

Art. 11 Em caso de saída de revisor durante a vigência deste processo seletivo, o 

suplente vai entrar. 

 

Art.12 A participação do revisor será creditada na 2ª Edição da revista Areia. 

 

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.13 O candidato admitido será revisor apenas na 2ª Edição da revista Areia. 

 

Art.14 O/a candidato/a que se sentir prejudicado/a durante o processo de seleção poderá 

entrar com recurso, sendo este apresentado por meio de documento formal impresso. O 
recurso deverá ser entregue à comissão de seleção que irá avaliar a solicitação. 

 

Parágrafo único. O recurso poderá ser apresentado até 48 horas após a divulgação do 

resultado final. 

 

Art.15 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção. 

 

Art. 16 O resultado da seleção será divulgado nas redes sociais do PET Letras e no 

mural do PET Letras. 

 

Programa de Educação Tutorial do Curso de Letras (PET/Letras), em 16 de fevereiro de 
2018. 

http://www.ser.ufal.br/


 

Mais informações sobre a revista Areia: 

http://www.petletrasufal.com/revista-areia 

 

Ou entre em contato com o PET Letras Ufal: 

 

www.petletrasufal.com  
petletrasufal@gmail.com 

https://www.facebook.com/ufalpetletras/ 

(82) 3214-1337 

http://www.petletrasufal.com/revista-areia
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