MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG
EDITAL N° 005/2018 – PROEG/UFMT
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação torna
público o presente Edital de Abertura de Inscrição para o Processo de Seleção de estudantes
bolsistas para o Programa de Educação Tutorial – PET de que trata da Portaria MEC nº 976 de 18
de julho de 2010 e de acordo com as informações do quadro abaixo:
Grupo Contemplado
Número de vagas
Requisitos básicos
para candidatar-se
ao processo seletivo

Inscrições

Período de inscrições
Homologação das
inscrições

PET Medicina
04 bolsistas
02 voluntários
1. Estar cursando o 2º, 3º ou 4° semestre do curso de graduação em
Medicina durante o período de inscrição;
2. Não apresentar reprovação em disciplinas no histórico escolar;
3. Apresentar no mínimo coeficiente 8,0 de rendimento escolar;
4. Não receber bolsa da UFMT, da FAPEMAT, da CAPES, do CNPq,
ou quaisquer outras instituições;
5. Candidatos que recebem qualquer tipo de bolsa de assistência
estudantil que não exige o cumprimento de carga horária semanal ou
que essa carga horária possa ser revertida para dedicação exclusiva
ao programa estarão aptos a concorrer às vagas de alunos
voluntários;
6. Ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais às
atividades do programa;
7. Apresentar Currículo Lattes atualizado;
8. Demonstrar conhecimento sobre o Programa PET disponível no site:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.p
df
9. Demonstrar conhecimentos sobre as atividades realizadas pelo grupo
PET Medicina;
10. Participar de avaliação escrita e entrevista com a Comissão
Examinadora nas datas estabelecidas neste edital.
- Efetuar inscrição por meio do formulário específico disponível no site do
grupo (http://petmedicina.com/)
- Enviar e-mail para petmedicina.ufmt@gmail.com, contendo: Formulário
preenchido, Currículo Lattes e cópia do Histórico Escolar.
21 a 23 de Março de 2018.
26 de Março de 2018 no site do PET e no mural da secretaria da
Faculdade de Medicina.

- Avaliação escrita: 02/04/2018, das 18h às 19h30min.
- Entrevistas: entre 05 e 06/04/2018 das18h às 22h.
- A avaliação escrita será na sala 52 da Faculdade de Medicina, e as
entrevistas serão na sala do PET Medicina, anexa ao Laboratório de
Microbiologia localizado na mesma Faculdade.
1. Avaliação escrita com tema a ser conhecido no momento de sua
Forma de seleção
realização;
2. Independente do número de inscritos passarão para a próxima etapa
(entrevista) 20 candidatos com as notas decrescentes na prova
escrita;
3. Entrevista na qual o aluno deve mostrar conhecimento sobre o
programa PET e o grupo PET-Medicina, dar sugestões para
atividades futuras, e dizer como se dará sua inserção no Grupo tendo
por base as atividades previamente realizadas;
4. Em caso de empate o primeiro critério será o coeficiente de
rendimento, se persistir o empate o critério será a maior idade.
5. A avaliação final será constituída pelas seguintes notas: 45%
avaliação escrita, 45 % entrevista e 10% o coeficiente de
rendimento.
Divulgação do resultado - Resultado dos classificados para entrevista (etapa 2): 04/04/2018;
- Final: 09/04/2018 às 18h, no mural da secretaria da Faculdade de
Medicina e no site do PET.
Dúvidas
e
maiores
informações
pelo
e-mail:
Dúvidas
petmedicina.ufmt@gmail.com.
Data e horário da
Seleção
Local da seleção

Cuiabá-MT, 08 de Fevereiro de 2018.

Lisiane Pereira de Jesus
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

