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EDITAL Nº 16/2018/PET/PRG/UFLA 
SELEÇÃO DE PETIANOS PARA O GRUPO PET DE ZOOTECNIA 

 

 O Programa de Educação Tutorial do Curso de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras (PET-
Zootecnia) faz saber que se encontram abertas as inscrições para seleção de novos petianos, sendo QUATRO 
vagas remuneradas. 

 
1. DA INSCRIÇÃO 

 
1.1. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de formulário próprio disponível no site 
da Pró-Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br) e entregue de forma presencial na sala do Grupo PET-
Zootecnia de 05/09/2018 até 17/09/2018 das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 
1.2. Deve-se anexar ao formulário de inscrição a cópia do RG, a cópia do CPF, o histórico escolar 
completo contendo Coeficiente de Rendimento Acadêmico, e o currículo (Vitae ou Lattes) devidamente 
documentado com cópias simples dos documentos comprobatórios. 

 
1.3. Agenda disponível no Anexo II 

 
2. DAS VAGAS, DA BOLSA, DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE SE DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
2.1. Serão disponibilizadas quatro vagasremuneradas. 

 
2.2. A bolsa corresponde ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 
2.3. A carga horária de atividades compreende o exercício de 20 (vinte) horas semanais. 

 
2.4. Como requisitos o candidato deve apresentar o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual 
ou superior a 60 (sessenta) pontos, ser graduando do curso de Zootecnia (Bacharelado) da UFLA no 
momento da inscrição, e deve apresentar a disponibilidade para reuniões semanais em grupo. 
 

 
3. DO PROCESSO SELETIVO 

 
3.1. O processo de seleção será composto por i) A - avaliação do Coeficiente de Rendimento Acadêmico 

em escala de 0 a 100 pontos com o peso de 10% da nota final; ii) B - avaliação do Currículo Vitae ou Lattes 
devidamente comprovado em escala de 0 a 100 pontos com o peso de 10% da nota final; iii) C - avaliação em 
Dinâmica de Grupo em escala de 0 a 100 pontos com o peso de 20% da nota final; iv) D - avaliação de Redação 
em escala de 0 a 100 pontos com peso de 10% da nota final; v) E - avaliação de Entrevista em escala de 0 a 100 
pontos com o peso de 50% da notafinal. 

 

A nota final (NF) será expressa pela média ponderada: NF = 0,1*A + 0,1*B + 0,2*C + 0,1*D + 0,5*E 

 
4. DA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

4.1. Será constituída da avaliação do Curriculum Vitae ou Lattes. Os critérios de avaliação estão disponíveis 

no Anexo I. Será realizada uma padronização com a maior nota, esta terá o valor 100. As demais irão 
sofrer a mesma padronização, no entando a nota mínima será de 60. 
 

5. DA REDAÇÃO E DA DINÂMICA DEGRUPO 

 
5.1. A Redação será realizadana data 18/09/2018, ocorrendo das16h às 17h, na Sala do PET de 

Zootecnia, com o seguinte tema: "PET Zootecnia". 
 

5.2. A Dinâmica de Grupo ocorrerá na data de 18/09/2018, das 17h às18h, na Sala do PETde Zootecnia. Os candidatos 
deverão comparecer ao local com antecedência mínima de 15 minutos. Para andamento da mesma é aconselhável 
que os participantes tenham em mente uma frase que o represente. 

http://www.prg.ufla.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Caixa postal 3037 - Lavras - MG - 37200-000 
(35) 3829 1113 

http://www.prg.ufla.br 

 

 

6. DA ENTREVISTA 

 
6.1. As Entrevistas ocorrerão na data de 18/09/2018, a partir das 18h, na Sala do Grupo PET de 

Zootecnia,em intervalos de 15minutos. 

 
6.2. Os candidatos deverão comparecer para a etapa de Entrevista em seguida à dinâmica. 

 
 

 
7. DO RESULTADO PRELIMINAR 

 
7.1. Em 19/09/2018, o Resultado Preliminar estará disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação 
(www.prg.ufla.br). É de inteira responsabilidade do candidato consultar o Resultado Preliminar. 

 
8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
8.1. O candidato que, devidamente instruído e embasado, desejar impetrar recurso contra o Resultado 
Preliminar poderá efetuá-lo através do preenchimento do formulário de recurso disponível no site da Pró- 
Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br) e entregue de forma presencial na sala do Grupo PET- 
Zootecnia de 20/09/2018 até 21/09/2018 das 8h às 12h e das 14h às18h. 

 
8.2. Os recursos impetrados serão avaliados em 22/09/2018 pelo tutor do Grupo PET-Zootecnia. 

 
9. DO RESULTADO FINAL, DA PRIMEIRA LISTA DE CHAMADA E DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PELA PRIMEIRA LISTA DE CHAMADA. 

 
9.1. Em 23/09/2018,o Resultado Final e a Primeira Lista de Chamada estarão disponíveis no site da Pró- 
Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br). É de inteira responsabilidade do candidato consultar o 
Resultado final. 

 

9.2. Os candidatos convocados na Primeira Lista de Chamadas deverão se apresentar na sala do Grupo 
PET-Zootecnia de 23/09/2018 a 25/09/2018 das 8h às 12h e das 14h às 18h para manifestação de 
interesse pela vaga. 

 
10. DA SEGUNDA LISTA DE CHAMADA E DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA SEGUNDA 
LISTA DE CHAMADA. 

 
10.1. Caso haja vaga ociosa após a manifestação de interesse pela primeira lista de chamadas, será 
realizada a segunda lista de chamadas no dia 26/09/2018. A Segunda Lista de Chamada estará 
disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação (www.prg.ufla.br). É de inteira responsabilidade do 
candidato consultar a Segunda Lista de Chamada (caso ocorra). 

 
10.2. O(s) candidato(s) convocado(s) na Segunda Lista de Chamadas deverá(ão) se apresentar na sala 
do Grupo PET-Zootecnia de 26/09/2018 a 27/09/2018 das 8h às12h e das14h às18h para manifestação 
de interesse pela vaga. 

 
10.3. Não haverá a realização de terceira lista de chamadas, mesmo havendo vagas ociosas. 
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11. DA VIGÊNCIA DO VÍNCULO 

 
11.1. Atendendo-se as disposições legais para manutenção no Programa de Educação Tutorial,a 
vigência do vínculo será de 25/09/2018 até o término da graduação do integrante. 

 
12. DAS DISPOIÇÕES FINAIS 

 
12.1. O candidato deve estar ciente da legislação do PET disponível em 
http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao,edoconteúdodoManualdeOrientaçõesBásicas–PETdisponívelem 
http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes(emespecialasdisposiçõesdeIntrodução,NormasGerais 
ConcepçãoFilosófica,ObjetivoseCaracterísticas)–págs.04a09;atribuições(doTutor,doAlunoBolsistae 
doAlunoNão-Bolsista)–págs.14a16;eprocedimentosparaingressonoprograma,critériosdedesligamento e 
procedimento de seleção–págs.19a2). 

 
12.2. No ato da inscrição e no ato da entrega de recurso, o discente receberá protocolo do grupo que 
comprovará a entrega. 

 
12.3. Casos omissos serão avaliados pelo tutor do Grupo PET-Zootecnia em conjunto com a Pró-Reitoria 
de Graduação. 

 
 

Lavras, 04 de setembro 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Rony Antonio Ferreira 
Tutor do PET-Zootecnia 
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ANEXO I 

Avaliação do Currículo 
 
 

 

Indicador de participação em projetos e 
programas 

Pontos 

Bolsas de monitoria, extensão, iniciação científica, tecnológica e outras 4 pontos por ano 

Voluntário em monitoria, extensão, iniciação científica, tecnológica e outras 4 pontos por ano 

 

Indicador de experiência complementar Pontos 

Participação em cursos da área de Zootecnia 0,50 ponto por hora 

Participação em cursos da área de outras áreas 0,20 ponto por hora 

Estágios e consultoria 0,01 ponto por hora 

Curso Técnico 4 pontos por curso 

 

Indicador de produção científica Pontos 

Artigos completos publicados em periódicos científicos (1º autor). 6 pontos por artigo 

Artigos completos publicados em periódicos científicos (demais autores). 6 pontos por artigo 

Resumos simples publicados 0,3 pontos por resumo 

Resumos expandidos publicados 0,4 pontos por resumo 

 

Organização e participação de eventos Pontos 

Participação em eventos da área de Zootecnia 0,3 pontos por evento 

Participação em eventos da área de Zootecnia (com apresentação de trabalho) 0,6 pontos por evento 

Participação em palestras de outras áreas 0,1 pontos por evento 

Organização de eventos (palestras, congressos, etc.) 0,6 pontos por evento 

Ministrante em eventos (palestras, congressos, etc.) 0,6 pontos por atividade 

 

Participação em entidades Pontos 

Participação em núcleos de estudo, centro acadêmico e/ou empresa júnior 2 pontos por ano 

Coordenador de núcleos de estudo, centro acadêmico e/ou empresa júnior 3 pontos por ano 
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ANEXO II 

Agenda 
 

 

Atividade Data Horário Local 

Inscrição De 05/09/2018 a 
17/09/2018 

8h às 12h e 

14h às18h 

sala do Grupo 
PET-Zootecnia 

Redação 18/09/2018 16h às 17h sala do Grupo 
PET-Zootecnia 

Dinâmica de Grupo 18/09/2018 17h às 18h sala do Grupo 
PET-Zootecnia 

Entrevistas 18/09/2018  A partir de 
18h(a cada 
15minutos). 

sala do Grupo 
PET-Zootecnia 

Resultado Preliminar 19/09/2018 site da PRG (www.prg.ufla.br). 

Recurso De 20/09/2018 a 
21/09/2018  

8h às 12h e 

14h às18h 

sala do Grupo 
PET-Zootecnia 

Resultado Final e a Primeira Lista 23/09/2018 site da PRG (www.prg.ufla.br). 

Manifestação de Interesse da 
Primeira Chamada 

De 23/09/2018 a 
25/09/2018  

8h às 12h e 

14h às18h 

sala do Grupo 
PET-Zootecnia 

Segunda Chamada 26/09/2018 site da PRG (www.prg.ufla.br). 

Manifestação de Interesse da Segunda 
Chamada 

De 26/09/2018 a 
28/09/2018  

8h às 12h e 

14h às18h 

sala do Grupo 
PET-Zootecnia 
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