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EDITAL nº 05/2019/PET/PRG/UFLA 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGAMA DE EDUCAÇÃO 

TUTORIAL - PET 

O tutor do grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Lavras torna 

pública a abertura das inscrições para candidatos ao preenchimento de 3 (três) 

vagas voluntárias do grupo PET Agronomia. 

1- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Data: 26 de março a 05 de abril de 2019. 

Horário: De acordo com horário de atendimento fixado na porta da sala 

administrativa do grupo PET Agronomia. 

Local: Sala administrativa do grupo PET Agronomia, DAG, UFLA.  

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

- estar regularmente matriculado no curso de Agronomia da UFLA, 

- estar com porcentagem do curso concluído de 5% a 55%; 

- apresentar no máximo uma reprovação em disciplinas cursadas; 

- apresentar coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 70;  

- ter disponibilidade de 20 horas semanais para atividades do programa.  

 

3- DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA 

 

Os interessados deverão entregar os seguintes documentos, em um envelope, 

na sala administrativa do grupo PET Agronomia situada no DAG, no período de 

26/03/2019 a 05/04/2019. De acordo com horário de atendimento fixado na 

porta da sala administrativa do grupo PET Agronomia. 

  

1. Formulário de inscrição digitado (disponível na página da PRG – 

www.prg.ufla.br); 

2. Curriculum Vitae (anexar os documentos comprobatórios das 

atividades realizadas); 

3. Histórico escolar completo (emitido pelo SIG); 

4. Tabela de Coeficiente de Rendimento (emitido pelo SIG); 

5. Horário Individual 2019/1 (emitido pelo SIG); 
6. Cópia de CPF e Carteira de Identidade;  

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.prg.ufla.br/
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4- DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

   

Fases do Processo Seletivo Pesos  

Primeira etapa (Eliminatória) (60%) 

Análise do Curriculum Vitae 15% 

Redação 25% 

Avaliação da Dinâmica em 

Grupo 

60% 

Segunda Etapa      (40%) 

Entrevista 100 % 

 

 

5- DAS DATAS IMPORTANTES 

 

1. Período de inscrições e entrega de documentos necessários para 

candidatura: 26/03/2019 a 05/04/2019.  

2. Homologação de inscrição: 10/04/2019; 

3. Período para envio de recurso das inscrições: 10/04/2019, entrega de 

recurso na sala administrativa do grupo PET Agronomia das 08:00 às 

16:00h. 

4. Resultado final das inscrições: 12/04/2019; anexado no mural do 

grupo PET Agronomia, situado no Departamento de Agricultura 

(DAG/UFLA).  

5. Redação: 15/04/2019, às 18:00h, na sala 01 - pós graduação da 

Fitotecnia do Departamento de Agricultura (DAG/UFLA); 

6. Dinâmica em grupo: 16/04/2019, às 18:00h, na sala 01 - pós 

graduação da Fitotecnia do Departamento de Agricultura 

(DAG/UFLA); 

7. Resultado da 1ª fase do processo seletivo: 22/04/2019, anexado no 

mural do grupo PET Agronomia, situado no Departamento de 

Agricultura (DAG/UFLA); 

8. Entrevistas: 24/04/2019 e 25/04/2019 na sala 01 - pós graduação da 

Fitotecnia do Departamento de Agricultura (DAG/UFLA). Conferir 

horários no mural do grupo PET Agronomia. 

9. Resultado preliminar: 30/04/2019; anexado no mural do grupo PET 

Agronomia, situado no Departamento de Agricultura (DAG/UFLA). 

10.Período para envio de recurso: 02/05/2019, entrega de recurso na 

sala administrativa do grupo PET Agronomia das 08:00 às 16:00h. 
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11.Resultado do recurso e resultado final: 03/05/2019, anexado no mural 

do grupo PET Agronomia, situado no Departamento de Agricultura 

(DAG/UFLA). 
 

6- DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Caso os inscritos não atinjam a nota mínima de 60% pré-estabelecida para a 

primeira etapa, estes poderão ser desclassificados, e se necessário, um 

novo processo seletivo será aberto.  

No caso de ausência de alguma documentação ou o não atendimento dos 

requisitos mínimos, o candidato também poderá ser desclassificado. 

 

7- DO PERÍODO PROBATÓRIO 

Os selecionados estarão sujeitos a um período probatório de seis (6) meses, 

e caso não atinjam as expectativas do grupo, poderão ser desligados.  

 

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A efetivação da inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação 

tácita das condições estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, nos 

limites de sua competência. 

 

 

Silvino Moreira Guimarães 

Tutor do Grupo Pet Agronomia 

 

Lavras, 26 de março de 2019. 
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Anexo 1- Avaliação do currículo 

               Itens/PET Agronomia 
Pontuação 

unitária 
1. PRODUCÃO CIENTÍFICA  
1.1 Artigo publicado em periódico A1, A2 ou B1: (máximo 5) 6,0 

1.2 Artigo publicado em periódico B2 a B5: (máximo 5) 3,0 

3,0 1.3 Resumo (simples) publicado em anais de eventos; (máximo 5) 0,75 

1.4 Resumo expandido publicado em anais de eventos; (máximo 5) 1,5 

1.5 Texto acadêmico, circular técnica e similares; (máximo 5) 1,0 

2- EVENTOS  
2.1 Organização de eventos; (máximo 5) 
 

0,75 

2.2 Participação em eventos; (máximo 10) 0,5 

2.3 Participação em evento nacional; (máximo 5) 

 

1,0 

2.4 Participação em evento internacional; (máximo 5) 1,5 

3-TREINAMENTOS  
3.1 Iniciação Científica, ou Empresa Júnior; (máximo 2 anos) 1,0 pt/semestre 

3.2 Estágio no Exterior  (máximo 1 ano) 1,0 pt/semestre 

3.3 Estágio Nacional, Atividade vivencial; (máximo 2 anos) 0,5 pt/semestre 

3.4 Participação em Núcleos de Estudo; (máximo 2 anos) 0,3 pt/semestre 

3.5 Monitoria; (máximo 2 anos)  0,5 pt/semestre 

3.6 Curso de curta duração com no mínimo 10h  

* exceto cursos de informática e idiomas 
1,0 pt/curso 

 
Obs. 
- Será atribuída a nota 100 (cem) ao currículo que atingir a maior pontuação. As notas dos 
demais serão atribuídas proporcionalmente a esta pontuação. 
 
- A nota referente ao CRA e a nota do curriculo terão peso de 50% cada, a somatória das 
notas de Currículo e CRA sera a nota final referente a avaliação de currículo. 
 

 

- Não serão avaliados Currículos de candidatos que não apresentarem os documentos 
comprobatórios. 

 
- A comprovação de resumos simples e expandidos deverá ser feita ser feita com a cópia 
integral do texto, e cópia da capa da publicação (Anais, Livro de resumos, CD ou outros).  
  
- Utilizar o Qualis 2018 da Área de Ciências Agrárias I da CAPES para a classificação dos 
artigos. 
 
- A nota referente ao CRA e a nota do curriculo terão peso de 50% cada, a somatória das 
notas de Currículo e CRA sera a nota final referente a avaliação de currículo. 

 

 


