
EDITAL CLA PET-UFLA Nº 01/2013 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 

 

 O Comitê Local de Acompanhamento do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal 

de Lavras (CLA PET UFLA) faz saber que se encontram abertas, na Pró-Reitoria de Graduação (PRG 

UFLA), no período de 27/05/2013 a 07/06/2013, inscrições para seleção de bolsista e voluntários para o 

grupo PET Administração, conforme a seguir: 

 

DAS VAGAS: 

 

O grupo PET Administração oferece 03 (três) vagas, sendo: 

 02 vagas remuneradas, sujeita à aprovação em estágio probatório (período de experiência de seis 

meses) 

 01vaga não remunerada/voluntária, com possível remuneração após aprovação em estágio probatório 

(período de experiência de seis meses) 

 

OBS: As vagas não precisam ser necessariamente preenchidas, ou seja, poderão ser admitidos menos de 03 

(três) candidatos. 

 

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

 

Requisitos para candidatura à Vaga Remunerada: 

 

1. Estar regularmente matriculado no curso de Administração da UFLA; 

2. Estar cursando o 2º ou 3º período; 

3. Não apresentar reprovação em disciplina cursada; 

4. Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 70,0; 

5. Ter disponibilidade de dedicação exclusiva ao PET de no mínimo 20 horas semanais; 

6. Após aprovação, comprovar o não acúmulo de nenhum outro tipo de bolsa. 

 

Requisitos para candidatura às Vagas Não-Remuneradas/Voluntárias: 

 

1. Estar regularmente matriculado no curso de Administração da UFLA; 

2. Estar cursando o 1º, 2º ou 3º período; 

3. Não apresentar reprovação em disciplina cursada;* 

4. Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 70,0;* 

5. Ter disponibilidade de dedicação exclusiva ao PET de no mínimo 20 horas semanais; 

6. Após aprovação, comprovar o não acúmulo de nenhum outro tipo de bolsa. 

 

* Estudantes do 1º período estão isentos destes requisitos 

 

OBS: Os estudantes do 2º ou 3º períodos deverão atender, necessariamente, os pré-requisitos para 

candidatura à vaga remunerada, porém, estarão concorrendo automaticamente às 03 (três) vagas ofertadas. Já 

os estudantes do 1º período, estarão concorrendo apenas às vagas não remuneradas/voluntárias, devendo 

atender os pré-requisitos para candidatura a esta. 

 

Critérios para aprovação em estágio probatório: 

 

 Os candidatos aprovados, após ingressarem no PET, e após período de 06 (seis) meses, deverão 

apresentar: 

1. Rendimento satisfatório nas atividades realizadas ao longo do semestre; 

2. Acompanhamento desejável da rotina de trabalho do grupo PET Administração; 

3. Assiduidade; 



4. Coeficiente de rendimento acadêmico maior ou igual a 70,0; 

5. Apresentação de projeto feito em grupo com os outros aprovados no processo. 

 OBS: Caso o candidato aprovado para as vagas voluntárias seja do 1º período, o mesmo ainda não 

deverá apresentar reprovações nas disciplinas cursadas ao longo do semestre, o que efetivará o desligamento 

do petiano. 

 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA 

 

 Os interessados deverão entregar os seguintes documentos na Pró-Reitoria de Graduação da UFLA 

(PRG), localizada no prédio da Reitoria, no período de 27/05/2013 a 07/06/2013, no horário de 10:00h às 

22:00h, com exceção no dia 07/06/2013 o qual se encerrará as inscrições ás 17:00h 

 

Candidatos do 2º e 3º períodos: 

 

1. Curriculum Vitae, anexando-se os documentos comprobatórios das atividades realizadas; 

2. Histórico Escolar (serão aceitos os impressos da internet, no site do SIG); 

3. Proposta de um projeto de ensino, pesquisa ou extensão (formulário deve ser adquirido anteriormente, na 

PRG). 

 

Candidatos do 1º período: 

 

1. Curriculum Vitae, anexando-se os documentos comprobatórios das atividades realizadas; 

2. Proposta de um projeto de ensino, pesquisa ou extensão (formulário deve ser adquirido na PRG). 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Fases do Processo Seletivo 
Pesos para estudantes do 2º 

ou 3º período 

Pesos para estudantes do 1º 

período 

           Primeira Etapa 

Análise do Curriculum Vitae 10 % 5 % 

Avaliação da Proposta de Projeto 10 % 10 % 

Avaliação do Histórico Escolar    15% - 

Avaliação da Dinâmica em Grupo 15% 30 % 

Redação 20%  25 % 

           Segunda Etapa 

Entrevista  30 % 30 % 

DAS DATAS IMPORTANTES 

1. Período de inscrições e entrega de documentos necessários para candidatura: 27/05 á 07/06. No dia 27/05 

a partir das 10:00h. Já no dia 07/06, sexta-feira, serão aceitos apenas os documentos entregues até às 17:00h. 

2. Redação: 07/06, às 19:00h, na sala nº 614, no bloco I do Departamento de Administração e Economia 

(DAE/UFLA) 

3. Dinâmica em grupo: 10/06, às 18:00h, na sala n° 104 no bloco III do Departamento de Administração e 

Economia (DAE/UFLA) 

4. Resultado da 1ª fase do processo seletivo: 11/06, às 12:00h, na sala do PET Administração e no mural do 

Pavilhão VI 

5. Entrevistas: 12/06, na sala nº 614, no bloco I do Departamento de Administração e Economia 

(DAE/UFLA), a partir das 13:00h 

6. Resultado Final: 13/06, às 12:00h, na sala do PET Administração e no mural do Pavilhão VI 

Maiores informações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas na PRG, na sala do PET 

Administração ou através do telefone (35) 3829-1753 

 

Lavras, 27 de maio de 2013. 

 

 Gestão de Pessoas - PET Administração 


