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EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET CIVIL UFJF 

 

PROCESSO SELETIVO 2021 

 

O Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (PET Civil UFJF) faz público o processo de 

seleção para preenchimento de vagas para bolsistas e voluntários, de acordo com 

o que se estabelece nas Portarias nº 976/2010 e nº 343/2013 do Ministério da 

Educação (MEC). 

Em virtude da atual situação do país em relação ao Coronavírus (COVID-19) e 

da paralisação das aulas presenciais na UFJF, o PET Civil UFJF informa que o 

Processo de Seleção de novos membros será realizado de forma TOTALMENTE 

ONLINE, utilizando-se das ferramentas disponíveis para sua plena execução. 

1 DAS VAGAS 

Serão abertas 02 (duas) vagas reservadas a bolsistas e ATÉ 06 (seis) vagas a 

voluntários. O número de voluntários selecionados será definido pelos membros do 

grupo PET Civil UFJF, de acordo com o perfil do candidato pré-estabelecido pelos 

mesmos. 

2 DOS REQUISITOS 

Poderão se submeter ao processo seletivo os candidatos que atenderem aos 

seguintes critérios: 

2.1 Ser aluno do curso de Engenharia Civil da UFJF, a partir do 2º 

período; 

2.2 Possuir IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) maior ou igual a 60 

(sessenta) pontos; 

2.3 Ter disponibilidade o suficiente para cumprir as 20 (vinte) horas 

semanais previstas no termo de compromisso do novo petiano, a fim de 
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se dedicar às atividades do grupo com uma flexibilidade mínima de 

horário; 

2.4 Não acumular nenhum outro tipo de bolsa, exceto as provenientes de 

Assistência Estudantil. Caso o aluno selecionado (petiano bolsista ou 

voluntário) seja beneficiário de outra bolsa, deverá renunciá-la, pois 

ambos terão vínculo no Sistema de Gestão do Programa de Educação 

Tutorial (SIGPET 2.0), o qual não permite que o aluno receba outro tipo 

de bolsa. 

3 DA REMUNERAÇÃO 

 O Programa de Educação Tutorial é financiado pelo Ministério da Educação e 

o valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais durante o tempo em 

que o aluno estiver ligado ao programa. Os voluntários do PET podem se tornar 

bolsistas de acordo com a disponibilidade de bolsas, causada por eventuais 

desligamentos de bolsistas. A substituição será feita de acordo com a ordem de 

classificação do Processo Seletivo. 

4 DAS INSCRIÇÕES 

 Seguem as orientações para a realização das inscrições: 

4.1 As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do 

presente Formulário, devendo ser feito por meio de um e-mail do Gmail 

(preferencialmente pelo webmail da Engenharia).  

4.2 O formulário será de caráter avaliativo, podendo obter pontuação 

máxima de 100 (cem) pontos, conforme descrito no item 5.1.1 deste 

edital; 

4.3 No formulário a ser preenchido, deverá ser anexado o Histórico 

Escolar atualizado (emitido pelo SIGA) do aluno participante, o resultado 

do Teste DISC presente no Formulário e um Vídeo de Apresentação 

de, no máximo, 90 segundos. 

4.4 As inscrições poderão ser feitas durante o período de 12h00 do dia 

12/04 às 23h55 do dia 02/05; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELXCfQiPQcetfvNfZAqCnNsmxtg6dBvZoOq4EL_esp6cAVA/viewform
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 4.5 Será enviado ao candidato um e-mail de confirmação da inscrição 

em um prazo de até 24 horas após o preenchimento do formulário; 

4.6 A homologação das inscrições será realizada a partir das 12h00 do 

dia 03/05, no site do PET Civil UFJF. 

Recomenda-se fortemente a leitura dos seguintes materiais para o ingresso no 

Processo Seletivo: Material de Estudo, Manual de Orientações Básicas e 

Planejamento de Atividades 2021. As informações contidas nesses documentos 

auxiliarão os candidatos nas etapas do Processo Seletivo. 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção dos novos membros do PET Civil UFJF dar-se-á da 

seguinte forma: 

5.1 Primeira etapa (eliminatória) - 0 a 100 pontos: 

5.1.1 Formulário de inscrição: A pontuação será contabilizada de 

acordo com as respostas do candidato, atendendo a critérios 

estabelecidos pela comissão avaliadora. 

Os 16 candidatos que obtiverem maior pontuação serão selecionados para a 

segunda etapa. Em caso de empate, será convocado o candidato que obtiver maior 

pontuação na seção 3 do formulário de inscrição. 

A lista de candidatos aprovados para a segunda etapa será divulgada a partir 

das 12h00 do dia 10/05, no site do PET Civil UFJF. 

A pontuação adquirida na primeira etapa não será cumulativa e, finalizada essa 

etapa, todos os candidatos terão a pontuação zerada. 

 5.2 Segunda etapa (classificatória) - 0 a 100 pontos 

5.2.1 Experiência PET (0 a 40 pontos): Os candidatos terão a 

oportunidade de vivenciar e fazer parte do PET Civil durante duas 

semanas. Dessa forma, conhecerão o programa e se familiarizarão 

com o grupo. Durante essa experiência, os candidatos irão participar 

das reuniões e vivenciar todas as etapas do planejamento das 

atividades atuais do PET Civil UFJF. No fim desse período, os grupos 

pré-estabelecidos pela comissão avaliadora, irão entregar os produtos 

http://www.ufjf.br/petcivil
https://drive.google.com/file/d/15Ja9Grq3L5tfsu3jPXMlHxzYN5dTJ3Ci/view?usp=sharing
http://www.ufjf.br/petcivil/files/2009/02/pet_manual_basico.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aZnpEksZhfuBlhFXQ5NKtgotYyO6E8nZ/view?usp=sharing
http://www.ufjf.br/petcivil
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desenvolvidos durante a Experiência. A pontuação será contabilizada 

de acordo com o produto entregue e a desenvoltura dos candidatos, 

atendendo a critérios estabelecidos pela comissão avaliadora. 

5.2.2 Seminário (0 a 30 pontos): Após a Experiência PET, o 

candidato deverá apresentar, no tempo máximo de 7 minutos, uma 

argumentação sobre temas pré-estabelecidos pela comissão 

organizadora. Os temas serão divulgados junto à lista de candidatos 

aprovados para a segunda etapa. A pontuação será contabilizada de 

acordo com o argumento apresentado e a desenvoltura do candidato, 

atendendo a critérios estabelecidos. Serão penalizados 0,3 ponto a 

cada 5 segundos extrapolados no tempo de apresentação. 

5.2.3 Entrevista (0 a 30 pontos): A Entrevista será a etapa final do 

Processo Seletivo e a banca será divulgada posteriormente. A 

pontuação será contabilizada de acordo com a desenvoltura dos 

candidatos, atendendo a critérios estabelecidos pela comissão 

avaliadora. 

Os candidatos que obtiverem desempenho favorável, de acordo com os 

critérios estabelecidos pela comissão avaliadora, serão convocados para fazer 

parte do PET Civil UFJF. Em caso de empate, como primeiro critério de desempate, 

será convocado o candidato que obteve maior nota na Experiência PET. Caso o 

empate permaneça, os critérios serão Entrevista, Seminário e Formulário, 

respectivamente. 

Os demais colocados na segunda etapa do Processo Seletivo PODERÃO ser 

chamados para compor o PET Civil UFJF, seguindo-se a ordem de colocação, 

dentro do período de 6 (seis) meses após o resultado final. A decisão para tal 

depende ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE da necessidade do grupo PET Civil UFJF. 
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6 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 

Etapa Datas Horário Local 

Lançamento do edital 12/04/2021 12h00 Site 

Início das inscrições 12/04/2021 12h00 
Formulário 

Término das inscrições 02/05/2021 23h55 

Homologação das inscrições 03/05/2021 12h00 Site 

Divulgação dos selecionados para 2° 

etapa 
10/05/2021 12h00 Site 

Inicio Experiência PET 17/05/2021 A ser divulgado A ser divulgado 

Envio do feedback da 1ª fase 17/05/2021 — E-mail pessoal 

Término Experiência PET 28/05/2021 A ser divulgado A ser divulgado 

Apresentação dos seminários 31/05/2021 A ser divulgado A ser divulgado 

1º dia de Entrevistas 01/06/2021 A ser divulgado A ser divulgado 

2º dia de Entrevistas 02/06/2021 A ser divulgado A ser divulgado 

Divulgação do resultado final 03/06/2021 — Site 

Liberação do Feedback 18/06/2021 — E-mail pessoal 

 

Obs: Locais e Horários que estão “A ser divulgado” serão informados através 

do envio de e-mail e através de nossas mídias sociais. 

 

Juiz de Fora, 12 de abril de 2021. 

 

 

Prof.ª Júlia Righi de Almeida 

Tutora do PET Engenharia Civil UFJF 

http://www.ufjf.br/petcivil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELXCfQiPQcetfvNfZAqCnNsmxtg6dBvZoOq4EL_esp6cAVA/viewform
http://www.ufjf.br/petcivil
http://www.ufjf.br/petcivil
http://www.ufjf.br/petcivil

