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EDITAL 001/2019 - PET AGRONOMIA
PROCESSO SELETIVO 2019
1. DO PROCESSO SELETIVO
A Universidade Federal Rural da Amazônia, através da Pró- Reitoria de Ensino
(PROEN), comunica aos alunos do Curso de Agronomia, que está aberto o edital, a
partir do dia 15 de abril de 2019, o Processo Seletivo 2019 do PETAgronomia/UFRA/Belém. Poderão concorrer somente os alunos do Curso de
Agronomia, que atendam aos requisitos propostos pela Secretaria de Educação Superior
do Ministério da Educação SESu- MEC, regularmente matriculados do 3º ao 7º
semestre.

2. DAS VAGAS
 4 vagas de BOLSISTAS não sendo obrigatoriamente preenchidas a totalidade das
vagas destinadas neste certame.
 6 vagas de VOLUNTÁRIOS para o grupo PET Agronomia UFRA, com vínculo de
seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses não sendo obrigatoriamente
preenchidas a totalidade das vagas destinadas neste certame.

3. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS
a) Estar regularmente matriculado entre o 3º e 7º período do curso de Agronomia
da Universidade Federal Rural da Amazônia no Campus Belém;
b) Comprometer-se a dedicar no mínimo 20 horas semanais as atividades do
Programa.

4. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetivadas de forma presencial na sala do Grupo PET
Agronomia, no período de 15 a 29 de abril de 2019, no horário de 8:00 h às 12:00 h e
de 14:00 h às 18:00 h (segunda a sexta-feira) e também, via online pelo formulário:
https://www.petagronomia.com.br/processo-seletivo, sendo obrigatório o envio dos
documentos listados no link do formulário. Os documentos necessários para inscrição
do processo seletivo para voluntários serão:
a) Cópia do RG;
b) Comprovante de matrícula;
c) Histórico acadêmico.
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
I ETAPA:
I.1 - Entrevista em Grupo
DIA: 02 de maio de 2019.
HORÁRIO: 12:00h (eliminatória)
LOCAL: Anfiteatro do ICIBE
RESULTADO: 02 de maio de 2019 (Disponível na sala do PET Agronomia e no link:
https://www.facebook.com/petagronomia.ufra).
I.2- Entrevista individual com o Tutor e Redação
DIA: 03 de maio de 2019.
HORÁRIO: 12:30h (eliminatória).
LOCAL: Sala do PET-Agronomia.
REDAÇÃO: deve ser do tipo dissertativa-argumentativa com tema agronômico
estipulado pelo grupo PET Agronomia UFRA.
RESULTADO: 03 de maio de 2019 (Disponível na sala do PET Agronomia e no link:
https://www.facebook.com/petagronomia.ufra).


Serão considerados eliminados no item I.1 e I.2 candidatos que não alcançarem
nota mínima 7,0 (sete).

II ETAPA:
Seminário individual
DIA: 06 de maio de 2019.
HORÁRIO: 12h (eliminatória)

LOCAL: Sala do PET-Agronomia.
TEMÁTICA: Ciências agrárias, de livre escolha do candidato, e deve ser informado
pelo mesmo no ato da inscrição, com 10 min de apresentação.
MATERIAL DISPONÍVEL: datashow e computador.
RESULTADO: 06 de maio de 2019 (Disponível na sala do PET Agronomia e no link:
https://www.facebook.com/petagronomia.ufra)


Serão considerados eliminados na II ETAPA candidatos que não alcançarem
nota mínima 7,0 (sete).

III ETAPA:
PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO: Vivência com o grupo no período de 31 (trinta e
um) dias.
RESULTADO: 07 de junho de 2019.


Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que
obtiverem nota média mínima de 7,0 (sete) ao final da III ETAPA.



O candidato é eliminado quando o mesmo não preencher os seguintes
requisitos:
a) Atraso na entrega dos documentos referente ao período inscrição;
b) Histórico escolar com IRA inferior a 7,0 (sete);
c) Atraso na etapa de redação;
d) Nota inferior a 7,0 (sete) na etapa de Redação.

___________________________

___________________________

Ana Silvia Sardinha Ribeiro

Rafael Gomes Viana

Pró-reitora Adjunta de Ensino

Tutor do PET Agronomia UFRA

