
 

EDITAL Nº 03/2014 - PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS À VISITA 

TÉCNICA: BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL 

 

Torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 

participação na Visita Técnica à cidade de Brasília – DF proporcionada pelo 

Programa de Ensino Tutorial Institucional de Administração Pública da 

Universidade Federal de Lavras. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Proporcionar possibilidades de desenvolvimento de conhecimento técnico por 

meio das visitas aos órgãos visitados; 

 

Promover a integração dos alunos e dos docentes do curso de Administração 

Pública com o ambiente governamental, de modo a possibilitar o estreitamento 

da relação entre UFLA e os órgãos visitados;  

 

Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico por meio da experiência de 

contato com o ambiente profissional dos órgãos públicos de Brasília;  

 

Contribuir para o processo de formação profissional, proporcionando melhor 

conhecimento do ambiente tecnopolítico, de modo a possibilitar maior 

capacidade de diagnóstico dos problemas da Administração Pública brasileira.  

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

2.1 O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos, regularmente 

matriculados no curso de graduação de Administração Pública, da 



Universidade Federal de Lavras (UFLA), independente do período/semestre 

que estejam cursando.  

 

2.2 Este Processo tem por finalidade selecionar alunos à visita técnica para a 

cidade de Brasília no Distrito Federal. 

 

3. PROGRAMAÇÃO 

 

26/08/2014 pela manhã - Saída da portaria da Universidade Federal de Lavras; 

27/08/2014 durante o dia - Visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e Ministério da Educação; 

28/08/2014 durante o dia – Visita ao Ministério do Desenvolvimento Social e  

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi); 

29/08/2014 durante a manhã – Visita ao Congresso Nacional/ Museu Nacional; 

29/08/2014 durante a tarde – Retorno para a Universidade Federal de Lavras. 

A programação está sujeita à mudanças, que serão comunicadas com 

antecedência aos participantes. 

4. INSCRIÇÕES  

 4.1 As inscrições do evento serão realizadas de 18/07/2014 a 25/07/2014 até 

as 17 horas via Google Docs.  

4.2 O participante para efetivar sua inscrição deve se inscrever no link:  

https://docs.google.com/forms/d/1aH3DdmX-

riDvTWYOve720z1gLz9_b92W8CQPhj_9uOI/viewform 

 

5. SORTEIO 

5.3 Após as inscrições será realizado um sorteio onde serão sorteados 25 

pessoas para os preenchimento das vagas disponíveis, na forma de 

proporcionar um meio igualitário de concorrência aos alunos interessados. 

https://docs.google.com/forms/d/1aH3DdmX-riDvTWYOve720z1gLz9_b92W8CQPhj_9uOI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aH3DdmX-riDvTWYOve720z1gLz9_b92W8CQPhj_9uOI/viewform


5.4 O sorteio será realizado no dia 25/07/2014, na Cantina Central da 

Universidade Federal de Lavras às 20:40 horas. 

5.5 Haverá uma lista de excedentes que serão chamados na ordem de sorteio 

e a partir de desistências de alunos sorteados na primeira lista. 

6. PAGAMENTO 

6.1 O investimento estimado é de R$ 160,00 à R$ 220,00, incluindo o 

transporte e hospedagem. 

6.2 A forma de pagamento será à vista e realizada diretamente para os 

integrantes do PETI Pública na sala 111 do Bloco III do Departamento de 

Administração e Economia, nos horários de 09:00 às 12:00, e 14:00 às 17:00 

horas, ou por meio de depósito bancário até o dia 07/08/2014: 

Banco Bradesco 

Nome do Titular: Ana Beatriz Pereira Resende 

Agência: 1513-0 

Conta Poupança: 1001522-7 

Código: 01 (Somente quando for solicitado) 

6.4 O comprovante do depósito bancário deverá ser escaneado e enviado para 

o e-mail petiadmpublica@gmail.com, para efetivação da inscrição. 

6.5 O valor oficial será divulgado no dia do sorteio (25/07/2014). 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1 Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os 

termos deste edital.  

7.2 Todos os informes e avisos serão dados via e-mail e via publicação na 

página do facebook. É de inteira responsabilidade do candidato o 

acompanhamento dos prazos estipulados. 

mailto:petiadmpublica@gmail.com


7.3 Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo, deve-se entrar em contato 

pelo email petiadmpublica@gmail.com ou telefone (35) 3829-3154. 

 

 

Lavras, 16 de Julho de 2014. 
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