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EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET CIVIL UFJF 

 

PROCESSO SELETIVO 2018.3 

 

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

público o processo de seleção para preenchimento de vagas para bolsistas e 

voluntários, de acordo com o que se estabelece nas Portarias 976/2010 e 

343/2013 do Ministério da Educação.  

 

1 DAS VAGAS 

Serão abertas 8 (oito) vagas para novos membros, sendo 5 (cinco) delas 

reservadas a bolsista e 3 (três) a voluntários. 

 

2 DOS REQUISITOS 

Poderão se submeter ao processo seletivo os candidatos que atenderem aos 

seguintes critérios: 

2.1  Ser aluno do curso de Engenharia Civil da UFJF, a partir do 2º período; 

2.2  Já ter concluído todas as disciplinas do 1º período ou, em caso de 

reprovação, estar cursando a disciplina reprovada no período 

subsequente; 

2.3  Possuir, no máximo, 1 (uma) reprovação no histórico escolar; 

2.4  Possuir Índice de Rendimento Acadêmico maior ou igual a 60% 

(sessenta por cento); 

2.5  Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para dedicar-se às 

atividades do grupo. 

2.6  Não acumular nenhum outro tipo de bolsa. Caso o aluno selecionado 

seja beneficiário de outra bolsa, deverá renunciar à mesma a fim de 

tornar-se bolsista do Programa de Educação Tutorial. 
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3 DA REMUNERAÇÃO 

 O Programa de Educação Tutorial é financiado pelo Ministério da Educação e o 

valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês durante o tempo em 

que o aluno estiver ligado ao programa. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

Seguem as orientações para a realização das inscrições. 

4.1  As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do 

formulário disponível no link (https://goo.gl/forms/upeijB5LM6p2ig8v2), 

devendo ser feito por meio de um e-mail do Gmail (preferencialmente 

pelo webmail da Engenharia); 

4.2  No formulário a ser preenchido, deverá ser anexado o histórico escolar 

atualizado do aluno participante; 

4.3  As inscrições poderão ser feitas durante o período de 8h:00 do dia 

06/08 às 23h:59 do dia 16/08; 

4.4  As inscrições serão validadas mediante à doação de 1L (um litro) de 

leite. As doações serão todas enviadas ao Instituto Vitória 

(www.vitoria.org.br) e deverão ser entregues na sala do PET Civil, entre 

12h e 14h, do dia 06/08 ao dia 17/08; 

4.5  Será enviado ao candidato um e-mail de confirmação da inscrição em 

um prazo de até 24 horas após a entrega da doação à sala do PET Civil 

UFJF; 

4.6  A homologação das inscrições será realizada a partir das 18h do dia 

17/08, no site do PET Civil UFJF (www.ufjf.br/petcivil). 

 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção dos novos membros do PET Civil UFJF dar-se-á da 

seguinte forma: 

 

 

https://goo.gl/forms/upeijB5LM6p2ig8v2
http://www.vitoria.org.br/
http://www.ufjf.br/petcivil
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5.1  Primeira etapa (eliminatória e classificatória) – 0 a 100 pontos: 

5.1.1 Histórico escolar (0 a 20 pontos): pontuação de acordo com o 

IRA do candidato;  

5.1.2 Carta motivacional (0 a 20 pontos): carta de cunho pessoal 

esclarecendo os motivos para participação no processo seletivo, 

abordando as expectativas e enquadrando-as na filosofia do 

programa. A carta deve ser entregue no dia da prova escrita e 

deve seguir o modelo: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento de 

1,5 entre linhas, margens superior e esquerda de 3,0 cm, inferior 

e direita de 2,5 cm, limite de 1 (UMA) página; 

5.1.3 Prova escrita (0 a 20 pontos): prova de conhecimentos sobre o 

projeto PET Civil (goo.gl/JHkuAX), o programa PET (Manual de 

Orientações Básicas - goo.gl/PVpeIe), a Programação de 

Atividades para 2018 (goo.gl/cU92Bf) e sobre conhecimentos 

gerais; 

5.1.4 Dinâmica de grupo (0 a 40 pontos). 

 

Os candidatos que obtiverem maior pontuação serão selecionados para a 

segunda etapa. Em caso de empate, como primeiro critério, será convocado o 

candidato que obteve maior nota na dinâmica de grupo. Caso o empate 

permaneça, será convocado o candidato que primeiro realizou sua inscrição.  

 

5.2  Segunda etapa (classificatória) – 0 a 100 pontos: 

5.2.1 Seminário (0 a 40 pontos): o candidato deverá apresentar, no 

tempo máximo de 7 minutos, UMA proposta de atividade para o 

grupo PET Civil UFJF. É importante que essa proposta seja 

original, clara, viável de ser realizada e que se enquadre na 

filosofia do programa. Para essa apresentação, o candidato 

poderá usar o recurso visual a seu critério, como PowerPoint, 

Prezi, banner ou quadro negro; 

http://goo.gl/JHkuAX
http://goo.gl/PVpeIe
https://goo.gl/cU92Bf
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5.2.2 Entrevista (0 a 60 pontos). 

 

6 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO: 

6.1  Dia 20/08, segunda-feira, de 16h às 18h - prova escrita e entrega da 

carta de motivação; 

6.2  Dia 22/08, quarta-feira, de 13h às 15h - dinâmica de grupo; 

6.3  Dia 24/08, sexta-feira - divulgação dos candidatos selecionados para a 

segunda etapa no site www.ufjf.br/petcivil;  

6.4  Dia 29/08, quarta-feira, a partir de 10h, na sala do PET Civil (Edifício 

Engenheiro Itamar Franco, sala 5123) – seminários;  

6.5  Dia 30/08, quinta-feira, a partir das 14h – entrevistas; 

6.6  Dia 31/08, sexta-feira, divulgação final dos resultados no site 

www.ufjf.br/petcivil. 

 

Nota: Devido à indisponibilidade dos anfiteatros e do mapa de salas para 2018.3, 

os locais não explicitados no edital serão confirmados em breve e enviados por e-

mail aos candidatos.  

 

 

Juiz de Fora, 30 de julho de 2018 

 

 

__________________________________ 

Prof. Marcelo Miranda Barros 

Tutor do PET – Engenharia Civil UFJF 

http://www.ufjf.br/petcivil/
http://www.ufjf.br/petcivil/

