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E D I T A L 2013/ II 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 
 
 

 
O Programa de Educação Tutorial do curso de Administração (PET/ADM) da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) faz saber que se encontrarão abertas, na sala do 
PET/ADM do Departamento de Administração e Contabilidade (DAD), no período de 
03/10/2013 a 14/10/2013, as inscrições para seleção de bolsistas e não-bolsistas 
com a finalidade de preencher seu quadro, conforme a seguir:  

 
 
I. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A CANDIDATURA: 
 
 

a. Ser aluno do curso de Administração ou de Ciências Contábeis do 
Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de 
Viçosa, Campus Viçosa, e que tenha cursado ao menos o primeiro período de 
graduação de um desses dois cursos; 

b. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

c. Estar regularmente matriculado no curso de graduação;  

d. Não receber qualquer tipo de bolsa, exceto as bolsas referentes à moradia e 
de alimentação; (Bolsa Moradia e Auxílio alimentação). 

e. Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) maior ou igual 60% e, 
preferencialmente, acima de 70%; 

f. Ter disponibilidade para dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso 
de graduação e do Programa de Educação Tutorial, com carga horária 
mínima de 20 (vinte) horas semanais. 

 

OBS: Os alunos transferidos que desejarem participar do processo seletivo devem ter cursado 
ao menos um período do curso de Administração ou de Ciências Contábeis na UFV.  

 



II. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA 
 

Os interessados deverão entregar a seguinte documentação na sala do PET/ADM do 
Departamento de Administração e Contabilidade (DAD), no período de 03/10/2013 a 
14/10/2013, de 8:00 h às 12:00 h ou de 14:00 h às 18:00 h: 

a. Currículo, conforme o modelo do ANEXO I; 

b. Cópia de documento de Identidade e CPF; 

c. Histórico Escolar emitido pelo Sapiens ou Registro Escolar, no qual deve constar 
o Coeficiente de Rendimento Acumulado do estudante; 

d. Análise curricular impressa pelo Sistema Sapiens da UFV. 

 
 

III. DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo respeitará as seguintes etapas, com os respectivos pesos: 

 

Fases do Processo Seletivo Pesos  

Primeira Etapa 

a. Análise do Currículo 10% 

b. Avaliação do Histórico Escolar e do CRE 10% 

c. Redação 15% 

d. Apresentação Oral 15% 

e. Avaliação da Dinâmica em Grupo 25% 

Segunda Etapa 

 f. Entrevista  25% 

g. Estágio Probatório - 
  

 
3.1. Critérios para aprovação no estágio probatório: 

 

Os candidatos aprovados após ingressarem no PET serão avaliados por um período 
de até 03 (três) meses, no qual deverão apresentar: 

a. Rendimento satisfatório nas atividades realizadas ao longo do semestre; 
b. Acompanhamento desejável da rotina de trabalho do grupo PET 

Administração; 
c. Assiduidade, comprometimento com o programa e bom relacionamento com 

os colegas, prezando pela promoção de um bom ambiente de trabalho; 
 

Obs: Ao tutor compete realizar a avaliação final do estágio probatório e a definição da ordem de 
classificação para o recebimento de bolsas. Também compete ao tutor alterar o período do estágio 
probatório para um período inferior aos 03 (três) meses, caso julgue necessário.  

 
 
 
 



IV. DATAS1 IMPORTANTES 
 

 
a. Período de inscrições e entrega de documentos necessários para candidatura: 

03/10/2013 a 14/10/2013. 

b. Reunião de esclarecimento e Redação: Dia 16/10/2013, 8h às 12h. Local: PVB 
302. 

c. Dinâmica de grupo: Dia 16/10/2013, 14 às 16h. Local: PVB 304. 

d. Apresentação oral: Dia 17/10/2013, às 8h. Local: CEE Sala 6. 

e. Resultado da primeira etapa do processo seletivo: Dia 17/10/2013, até às 18h, 
por e-mail e no mural do PET/ADM no Departamento de Administração e 
Contabilidade (DAD/UFV).  

f. Entrevista: 18/10/2013, às 8h. Local: Sala de Reuniões do Departamento de 
Administração e Contabilidade (DAD/UFV). 

g. Resultado Final: 18/10/2013, até ás 18h, por e-mail e no mural do Departamento de 
Administração e Contabilidade (DAD/UFV).  

 
Recomenda-se que os candidatos leiam o manual de orientações básicas e o 
Planejamento Anual do PET, que estão disponíveis no site do Portal do MEC 
(http:www.portal.mec.gov.br) e no site do PET (http:www.petadm.ufv.br/index.php), 
respectivamente. Para maiores esclarecimentos sobre o processo seletivo, 
informações poderão ser encontradas na sala do PET/ADM, telefone (31) 3899-
1590 ou pelo e-mail gestao.petadmufv@gmail.com. 
 
  

 
 

Viçosa, 03 de outubro de 2013. 
 

 
 

          

                                                 
1 As datas e os locais do processo seletivo serão enviados por e-mail, além de estarem afixados no mural do 

PET/ADM, no Departamento de Administração e Contabilidade. 



ANEXO I - CURRÍCULO 

                                        NOME COMPLETO  
OBJETIVO 

Escrever o objetivo que o levou a participar do processo seletivo do PET (máx.3 linhas) 

 

DADOS PESSOAIS 

 Data Nascimento:  

 Endereço:  

 Estado civil:  

 Naturalidade:  

 Nacionalidade:  

 E-mail / Telefone: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Técnico: Caso possua essa formação especificar: nome do curso, período de conclusão: mês/ano 

e Instituição. 

Graduação: Especificar: curso/ período e Instituição. 

 

CURSOS EXTRAS 

Informática: Se possuir essa formação especificar os programas e nível de conhecimento em 

cada um deles (Ex: Word, Excel, Power Point: conhecimento intermediário).                           

Idiomas: Caso possua essa formação especificar os idiomas, o nível de fluência (escrita, leitura, 

conversação, gramática), duração do curso e instituição. 

Outros: Acrescentar demais cursos que o candidato considere ser um diferencial ao currículo. 

CERTIFICADOS (Participação em eventos e atividades extra-curriculares) 

Listar os certificados, em ordem alfabética, com nome do curso, duração, data e instituição/órgão 

organizador. 

Demais certificados que o candidato considere ser um diferencial ao currículo. 

EXPERIÊNCIA 

Bolsista Especificar se já possuiu Bolsa de Iniciação Científica, de extensão e demais 

modalidades de bolsa de pesquisa.  

Voluntária Especificar se já participou de Empresa Jr. e se foi voluntário em algum projeto na 

instituição ou fora dela. 

Observação: Ao entregar o currículo o candidato atesta que todas as informações acima são verdadeiras. 

Além disso, o Programa de Educação Tutorial PET/ADM se reserva no direito de pedir comprovação 

(certificados, documentos, declaração) que validem as informações prestadas acima, caso seja 

necessário. 
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