
 Edital para seleção  
PET – Engenharia Civil 

 
O Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Civil da UFJF faz público o processo de 

seleção para preenchimento de até 8 (oito) vagas, sendo 5 (cinco) delas reservadas à bolsistas e 3 (três) 
à voluntários.  

 
A) REQUISITOS 

 
Poderão se inscrever os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

 Ser aluno do curso de Engenharia Civil da UFJF; 

 Já ter cursado todas as disciplinas do 1º período e estar cursando preferencialmente o 2°, 3°, 
4°ou 5° período do curso de Engenharia Civil; 

 Não possuir reprovação no histórico escolar; 

 Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar-se às atividades do grupo. 
 
Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês durante o tempo em que o aluno estiver 
ligado ao programa. 

 
B) INSCRIÇÕES 

 
Período: 04/04 a 22/04. 
Local: Secretaria da Faculdade de Engenharia.  

 
Para efetivar a inscrição é necessário: 

 Preencher o formulário disponível na secretaria/recepção da Faculdade de Engenharia ou no 
link goo.gl/Kh9P3O;  

 Anexar uma cópia do histórico escolar atualizado (disponível no SIGA); 

 Entregar os dois documentos na secretaria/recepção da Faculdade de Engenharia. 
 
C) SELEÇÃO 

 
Primeira etapa (eliminatória e classificatória): 
1 – Análise de histórico escolar (0 a 10 pontos); 
2 – Prova escrita de conhecimentos sobre o projeto PET Civil (goo.gl/JHkuAX), o programa PET 
(Manual de Operações Básicas - goo.gl/PVpeIe) e sobre a Programação de Atividades para 2016 
(goo.gl/IKNI62)  (0 a 30 pontos); 
3 – Prova escrita de conhecimentos gerais (0 a 10 pontos); 
4 – Dinâmica de grupo (0 a 20 pontos). 
 
Os 12 (doze) alunos que obtiverem a maior pontuação serão selecionados para entrevista. Em caso 
de empate, será convocado o candidato que primeiro submeteu sua inscrição. 

 
Segunda etapa (classificatória): 
1 – Entrevista (0 a 30 pontos). 

 
D) CRONOGRAMA: 

 

 Dia 26/04, terça-feira, de 14h às 16h, na Sala 9º Civil (prédio antigo da Faculdade de 
Engenharia) - provas escritas; 

 Dia 27/04, quarta-feira, a partir das 16h, no Edifício Itamar Franco (sala a ser divulgada) - 
dinâmica de grupo; 

 Dia 28/04, quinta-feira - divulgação dos candidatos selecionados para entrevista no site 
www.ufjf.br/petcivil/;  

 Dia 29/04, sexta-feira, a partir de 13h30, no Anfiteatro I do Edifício Itamar Franco - entrevistas;  

 Dia 02/05, segunda-feira - divulgação final dos resultados no site www.ufjf.br/petcivil/. 
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Juiz de Fora, 04 de abril de 2016. 
 
 

___________________________________ 
Prof. Marconi Fonseca de Moraes 

Tutor do PET – Engenharia Civil UFJF 


