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EDITAL nº 1/2012/PET/PRG/UFLA 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGAMA DE EDUCAÇÃO 

TUTORIAL - PET 

O tutor do grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Lavras torna 

pública a abertura das inscrições para candidatos ao preenchimento de 1 (uma) 

vaga de bolsa remunerada e 1 (uma) voluntária do grupo PET Agronomia. 

1- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Data: 24 de Março a 18 de Abril 

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h 

Local: Pró Reitoria de Graduação, UFLA e na Sala do Pet Agronomia (DAG) 

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

- Estar regularmente matriculado no curso de Agronomia da UFLA, 

- estar cursando o 2º, 3º, 4º ou 5º período;  

- não apresentar reprovação em disciplinas cursadas; 

- apresentar coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 65;  

- ter disponibilidade de 20 horas semanais para atividades do programa;  

- Após aprovado, comprovar o não acúmulo de bolsas.  

3- DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA 

- Formulário de inscrição (disponível na página da PRG – www.prg.ufla.br);  

- apresentar uma proposta de atividade com interface em ensino, pesquisa ou 

extensão que possa ser desenvolvida junto ao grupo;  

- Curriculum Vitae (anexar os documentos comprobatórios das atividades 

realizadas); 

- Histórico escolar (emitido pela internet); 

- Tabela de Coeficiente de Rendimento (emitido pelo SIG); 

- Horário Individual 2012/1; 

- Cópia de CPF e Carteira de Identidade;  

 
4- DA SELEÇÃO  

O candidato deverá entregar na PRG ou na Sala do Pet Agronomia (DAG), o 

formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, juntamente com 

a proposta de atividade e os demais documentos exigidos para efetivar a 

inscrição.  

A seleção dos candidatos será feita mediante análise do currículo, com peso 

de 15% da nota final; avaliação da proposta de atividade com peso de 20%; 

avaliação do histórico escolar com peso de 25%; entrevista com peso de 

30%, e redação com peso de 10%.  

5- DAS VAGAS 
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Uma (1) vaga remunerada e uma (1) vaga voluntária, ambas destinadas aos 

alunos do curso de Agronomia. Caso haja desistência do (s) selecionado (s) 

no ato da posse, o próximo candidato da lista de aprovados do processo 

seletivo assumirá a vaga. 

6- DA BOLSA 

Será mensal no valor de R$ 360,00 para o primeiro colocado na seleção, 

sendo o segundo colocado voluntário. 

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A efetivação da inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação 

tácita das condições estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró Reitoria de Graduação, nos 

limites de sua competência. 

Lavras, 20 de março de 2012. 

 

 

 

                                                                                                                                   

Tutor do Grupo Pet Agronomia 


