
EDITAL Nº 02/2014 

 

De acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Manual de Orientações Básicas do 

Programa de Educação Tutorial (PET) de dezembro de 2006, Portaria Nº 3385/2005 do Ministério 

da Educação, para seleção de bolsistas 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 duas vagas (02) para 

bolsista e de até três (03) colaboradores, conforme as disposições contidas no presente Edital. 

 

Entrega da documentação: 24 de novembro de 2014 das 08h30min às 12h00min. 

 

Local das inscrições: Sala do Grupo PET-Agronomia. 

 

1- Requisitos para participar do processo de seleção: 

 

I. Estar cursando do 2º ao 5º semestre da graduação em Agronomia no segundo semestre 

letivo de 2014; 

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 

estando incluídos nesta a carga horária dedicada ao estágio. 

 

2-Documentação Exigida para os candidatos: 

 

 Currículo Vitae; 

 Memorial descritivo (breve relato de vida acadêmica de ensino médio e universitário), com 

no máximo duas páginas; 

 Uma fotocópia do documento de identidade (RG ou CNH); 

 Cópia do histórico acadêmico atualizado emitido pelo DRA, Cobalto ou pelo colegiado do 

curso de Agronomia. 

 

3- O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas: 

 Etapa 1: Dinâmica de grupo/entrevista coletiva;  

 Etapa 2: Prova escrita descritiva; 

 Etapa 3: Apresentação de seminário e Entrevista individual. 

 

3.1- Cronograma da Seleção: 

 

25/11/2014 – Inicio às 13hs00min - Dinâmica de grupo/entrevista coletiva; 

 

26/11/2014 – Inicio às 12hs30min - Prova escrita descritiva; 

 

28/11/2014 – Inicio às 08hs00min - Apresentação de seminário e entrevista individual; 

 

3.2- Local da seleção: 

 25/11/2014 – Salão Nobre 

 26/11/2014 – Salão Nobre 

 28/11/2014 – Sala 612B, Departamento de Fitotecnia; 

 

O não comparecimento do candidato a qualquer uma das etapas do processo de seleção, 

no horário estipulado, acarretará na eliminação do mesmo, assim como a não entrega de 

algum documento ou entrega dos mesmos fora do padrão solicitado. 



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, deverá ser consultado o Manual de Orientações Básicas do 

PET e o blog do PET Agronomia que pode ser encontrado nas páginas da internet: 

(http://petfaem.wix.com/petfaem) e 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=48

1&Itemid=480). 

As bolsas são no valor de R$ 400,00 e estão sob a responsabilidade da Secretaria de 

Educação Superior - SESu/MEC. 

 

 

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

aprovados. 

Preenchida as vagas para bolsistas, os demais candidatos, a critério do PET-Agronomia, 

poderão ou não ser incorporados como colaboradores no Programa. 

 

Pelotas, 07 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Prof. Paulo Roberto Grolli 
Tutor do Grupo PET/FAEM 


