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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PET 
EDITAL Nº 02/2017 

 
De acordo com os procedimentos para seleção de alunos, estabelecidos pelo 

Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial (PET) de 
dezembro de 2006 (Portaria Nº 3385/2005 do Ministério da Educação), as Portarias 
MEC nº 976/2010 e nº 343/2013 e a Lei N.º 11.180/2005, o Programa de Educação 
Tutorial (PET) do Curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 
torna público que estará recebendo inscrições para o processo de seleção para 
preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista e 03 (três) vagas para não bolsistas, com 
possibilidade futura para recebimento de bolsa, de acordo com a liberação das 
mesmas, conforme as disposições contidas no presente Edital. 
 
Período das inscrições: de 26 de Julho a 04 de Agosto de 2017; 
Horário das inscrições: Entre as 12 horas e 30 minutos até as 14 horas. 
Local das inscrições: Sala do Grupo PET – Agronomia (ao lado do Colegiado da 
Agronomia). 
 
1- Requisitos para participar do processo de seleção: 

I. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Agronomia da 
FAEM/UFPel; 

II. Estar cursando do 1º ao 5º semestre no primeiro semestre letivo de 2017; 
II. Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico maior ou igual a 6,0 
(seis); 
III. Ter disponibilidade de vinte horas semanais a serem dedicadas às atividades 
do programa. 
IV. Ter disponibilidade para cumprir com as atribuições de petiano dentro do 
Programa, expressas     no     Manual     de     Orientações     Básicas,     
constante     no     endereço:  http://portal.mec.gov.br/pet, e nos Artigos 17 e 18 
das Portarias MEC nº 976/2010 e nº 343/2013. 
 

2-Documentação Exigida para os candidatos: 
 

2.1- No ato da inscrição: 
• Currículo Vitae; 
• Memorial descritivo (breve relato de vida), com, no máximo, duas páginas; 
• Uma fotocópia de documento (RG ou CNH); 

 



• Cópia do histórico acadêmico atualizado emitido pelo Cobalto ou pelo 
colegiado do curso de Agronomia. 

 
3- O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas: 
• Avaliação do histórico escolar, Currículo Vitae e Memorial descritivo; 
• Prova escrita; 
• Entrevista coletiva; 
• Entrevista individual. 

 
3.1- Cronograma da Seleção: 
08/08/2017 – Prova escrita; 
09/08/2017 – Entrevista coletiva e individual. 

 
3.2- Local e horário: 

• Sala 109, Departamento de Fitossanidade, às 12h; 
 

O não comparecimento do candidato a qualquer uma das etapas do 
processo de seleção no horário estipulado bem como a não entrega de 
documentos ou documentos fora do padrão solicitado, acarretará na eliminação 
do mesmo. 

O tema da prova escrita será divulgado no início da mesma e estará 
relacionado com as características e objetivos do Programa de Educação Tutorial. 
Para Informações sobre o Programa de Educação Tutorial, consultar, o Manual 
de Orientações Básicas do PET e o blog do PET Agronomia, disponível em: 
http://petfaem.wix.com/petfaem e 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1222
3&ativo=481&Itemid=480 

 
 
 

 
Ao final do Processo de Seleção, será elaborada uma lista classificatória dos 

candidatos aprovados. 
 
 

                                                              Capão do Leão, 17 de Julho de 2017. 
 
 
 
 
 

 
Profª. Danielle Ribeiro de Barros 

Tutora do Grupo PET/FAEM 


