UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE AGRONOMIA
EDITAL Nº 01/2012

O Programa de Educação Tutorial de Agronomia (PET - AGRONOMIA) da
Universidade Federal do Amazonas torna público a abertura de processo de seleção para
Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET, da Secretaria de Ensino Superior
(SESU-MEC) aos alunos do curso de graduação em AGRONOMIA da UFAM.
1.0 Requisitos para participação no Processo Seletivo
1.1 Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Agronomia;
1.2 Não ser bolsista de qualquer outro programa;
1.3 Não ter mais que duas reprovações no histórico;
1.4 Apresentar coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis);
1.5 Ter noções de Língua Inglesa, estar fazendo um Curso de Línguas ou estar
disponível para começar;
1.6 Saber preservar boa convivência em grupo, bem como desenvolver trabalhos em
equipe;
1.7 Ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa.
2.0 Inscrições
2.1 Não será cobrada taxa para efetuar as inscrições no certame;
2.2 As inscrições ocorrerão no período de 06 a 10 de agosto de 2012, na sala do PET –
AGRONOMIA no bloco J, Mini-Campus, no horário das 10:00 às 12:00 horas;
3.0 Documentações exigidas no ato da Inscrição:
•
•
•
•

•

Registro Geral;
CPF;
Comprovante de Matrícula autenticado e atualizado até a data da inscrição;
Histórico escolar autenticado e atualizado;
Comprovante de Residência;

•
•

•

Ficha de inscrição a ser fornecida pelo PET e preenchida no ato da
inscrição;
Declaração de que não possui vínculo de trabalho;
Curriculum Lattes atualizado.

4.0 Processo seletivo
4.1 O Processo Seletivo ocorrerá de acordo com a seguinte metodologia:
4.1.1 Redação, com tema a ser definido no horário da prova;
4.1.2 Entrevista;
4.2 A Prova de Redação ocorrerá no dia 14 de agosto de 2012 a partir das 10h, na sala
de reunião do PET-AGRONOMIA no bloco J da FCA/UFAM.
4.3 A Entrevista ocorrerá no dia 15 de agosto de 2012, no mesmo local do item 4.3, as
10 h;
5.0 Da Divulgação dos resultados
5.1 O Resultado Final do concurso será divulgado no dia 16 de agosto no Mural do PET
– AGRONOMIA, no bloco U da faculdade de Ciências Agrárias.
6.0 Disposições Finais
6.1 A inscrição dos candidatos implica a aceitação dos termos deste edital;
6.2 O candidato classificado assinará termo de compromisso do bolsista;
6.3 O bolsista do grupo PET receberá bolsa se houver disponibilidade. O candidato fica
classificado e após afastamento de petianos do grupo, as bolsas a serem liberadas e os
petianos classificados receberão bolsa de acordo com a classificação.
6.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção.
O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 06 de agosto de 2012.
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