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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS  DO  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET-MEC  

PET-PSICOLOGIA/UFJF 

 
                              Tutora: Profª Dra. Marisa Cosenza Rodrigues 

 

O PET-Psicologia/UFJF torna pública a retificação do EDITAL (1/2020) DE SELEÇÃO 
DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET-MEC PET-
PSICOLOGIA/UFJF. A retificação faz-se necessária uma vez que o calendário acadêmico da 
UFJF foi suspenso a partir do dia 17 de março. Dar-se-á prosseguimento ao processo seletivo 
(em andamento) de forma remota, seguindo autorização do MEC, da Pró-Reitoria de Graduação 
e do CLAA da referida instituição. O presente Edital mantém a seleção original para 01 
bolsista e para 03 voluntários e retifica os seguintes pontos: 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.3 No item 6.2,  onde lê-se:  

6.2. Realização de uma prova às 18h30min no dia 23/03/2020, em sala a ser divulgada, sendo 
esta etapa ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. A aprovação para a terceira etapa está 
condicionada ao aproveitamento mínimo de 50% da referida avaliação. O resultado será 
divulgado no site no dia 24/03/2020. Possíveis contestações deverão ser feitas por e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até o dia 25/03/2020. 

 

1.3.1 Leia-se:  

6.2 A etapa relativa à prova foi EXCLUÍDA deste processo seletivo, devido à suspensão das 

atividades acadêmicas e à inviabilidade de sua realização de forma remota.  

 

1.4 No item 6.3, onde lê-se:  

6.3. Entrega, em mãos, na sala do PET Psicologia (B-II-03) de um PRÉ-PROJETO, com foco 
petiano (modelo disponível no site http://www.ufjf.br/petpsicologia/processo-seletivo-20201/), 
nos dias 27/03/2020, 30/03/2020 e 31/03/2020 entre 10:00 horas e 14:00 horas, sendo esta etapa 
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ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. A aprovação para a quarta etapa estará condicionada 
ao aproveitamento mínimo de 50% no Projeto. O resultado parcial da seleção será divulgado, no 
site, no dia 01/04/2020 concomitantemente ao agendamento do horário das entrevistas dos 
candidatos pré-selecionados. Possíveis contestações deverão ser feitas por e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até o dia 02/04/2020. 

 

1.4.1 Leia-se:  

O (a) candidato (a) deve enviar, por meio deste formulário 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSbBNBlWa2WNSvd1Xz_Dl2tIT5P9_P7EHj-
TdCaePHaUSxzA/viewform), um PRÉ-PROJETO com foco petiano (modelo disponível no site: 
http://www.ufjf.br/petpsicologia/processo-seletivo-20201/aos-candidatos/). O documento deve 
ser enviado impreterivelmente até as 18 horas do dia 10/06/2020. Esta etapa é ELIMINATÓRIA 
E CLASSIFICATÓRIA. A aprovação para essa etapa estará condicionada ao aproveitamento 
mínimo de 60% no pré-projeto. O resultado parcial da seleção será divulgado, no site, no dia 
15/06/2020, concomitantemente ao agendamento do horário das entrevistas (remotas) dos 
candidatos pré-selecionados. Possíveis contestações deverão ser feitas via e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até as 12 horas do dia 16/06/2020. 

 

ATENÇÃO! O trabalho deverá ser identificado apenas pelo número do CPF do candidato, que 
deve ser também o título do documento anexado. Essa medida tem por objetivo tornar a 
avaliação o mais imparcial possível. Qualquer identificação, além do CPF do candidato, 
acarretará na sua imediata exclusão do processo seletivo.  

 

1.5 No item 6.4, onde lê-se:  

6.4. Realização de ENTREVISTA, no dia 03/04/2020 na sala do PET-Psicologia (B-II-03), no 
turno da manhã. Os horários de cada candidato serão divulgados juntamente com o resultado 
parcial da seleção. Essa é a etapa final do processo seletivo, que classificará os 04 (quatro) alunos 
aprovados (um bolsista e três não bolsistas).O resultado final será calculado a partir da soma das 
notas da prova, projeto e entrevista. Em caso de empate no número de pontos obtidos pelos 
candidatos, a ordem de classificação será feita de acordo com o IRA. Com resultado a ser 
divulgado no dia 03/04/2020. Possíveis contestações deverão ser feitas por e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até às 12 horas, do dia 04/04/2020. 
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ETAPA Inscrição no 
site  
 

Entrega dos 
documentos 
 

Realização da 
prova 

Entrega do 
pré-projeto 

Entrevista 

      ------ Eliminatória Eliminatória 40 pontos 20 pontos 40 pontos 

 

 

1.5.1 Leia-se:  

6.4. Realização de ENTREVISTA, no dia 17/06/2020, via plataforma remota, a qual será 
informada ao candidato via email. Os horários de cada candidato serão divulgados juntamente 
com o resultado parcial da seleção. Essa é a etapa final do processo seletivo, que classificará os 
04 (quatro) alunos aprovados (um bolsista e três não bolsistas). O resultado final será calculado a 
partir da soma das notas do projeto da e entrevista. Em caso de empate no número de pontos 
obtidos pelos candidatos, a ordem de classificação será feita de acordo com o IRA. Com 
resultado a ser divulgado no dia 18/06/2020. Possíveis contestações deverão ser feitas por e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até as 12 horas do dia 19/06/2020. 

ETAPA Inscrição no 
site (já 
realizada) 

Entrega dos 
documentos 
(Já realizada) 

Entrega do 
pré-projeto 

Entrevista 

      ------ Eliminatória Eliminatória 50 pontos 50 pontos 

 

 

1.6 No item 7, onde lê-se:  

Os resultados parciais e final serão divulgados no site de acordo com as datas explicitadas 
anteriormente, através do endereço eletrônico: http://www.ufjf.br/petpsicologia/processo-
seletivo-20201/ 

ATENÇÃO: caso o participante queira feedback, o mesmo deve ser agendado via e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até o dia 04/04/2020. 
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1.6.1 Leia-se: 

Os resultados parciais e final serão divulgados no site de acordo com as datas explicitadas 
anteriormente, através do endereço eletrônico: http://www.ufjf.br/petpsicologia/processo-
seletivo-20201/ 

ATENÇÃO: caso o participante queira feedback, o mesmo deve ser agendado via e-mail 
(petpsicologiaufjf@gmail.com) até o dia 19/06/2020, será feito por email. 

 

1.7 No item 8.2, onde lê-se:  

8.2. Os candidatos classificados assinarão o Termo de Compromisso específico e o Termo de 

Ciência de Regras Internas do PET Psicologia UFJF, impreterivelmente, dia 06/04/2020; 

 

1.7.1 Leia-se:  

8.2. Os candidatos classificados deverão assinar e enviar para o email do PET-Psicologia UFJF 
os seguintes documentos: Termo de Compromisso específico e o Termo de Ciência de Regras 
Internas do PET Psicologia UFJF. Os documentos poderão registrar assinatura digital ou serem 
assinados, escaneados, e enviados, impreterivelmente, até o dia 22/06/2020. 

 

 

Juiz de Fora, 02 de junho de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

Tutora PET-Psicologia/UFJF: Profª Dra. Marisa Cosenza Rodrigues 

 


