MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG
EDITAL N° 011/2021 – 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

PET Medicina

Número de vagas

3 (três) bolsistas.

1. Estar cursando o 1º, 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. Não receber bolsa da UFMT, da FAPEMAT, da CAPES, do CNPq
ou de qualquer outra instituição;
4. Ter disponibilidade para dedicar vinte (20) horas semanais às
atividades do programa;
5. Apresentar histórico escolar e currículo Lattes atualizado;
Requisitos básicos para
6. Demonstrar conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial
candidatar-se ao
disponível
nos
sites
processo seletivo
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.p
df e https://cenapet.wordpress.com/;
7. Demonstrar conhecimentos sobre as atividades realizadas pelo grupo
PET Medicina;
8. Participar das três (3) etapas do processo seletivo: avaliação
objetiva, avaliação escrita e entrevista com a Comissão Examinadora
nas datas estabelecidas neste edital.
O candidato deverá efetuar sua inscrição por meio do preenchimento do
formulário
específico
(Google
Forms)
disponível
no
site
Inscrições
http://petmedicina.com/, este deverá ser preenchido adequadamente e
anexadas cópia do currículo Lattes e cópia do histórico escolar em pdf.
Período de inscrições

02 e 03 de março de 2021.

Deferimento das
inscrições
Data e horário da
seleção

04 de março de 2021, sendo publicadas no site http://petmedicina.com/ e
nas redes sociais do PET Medicina
 Primeira etapa (avaliação objetiva): 08 de março de 2021, das 13h às
14h, no horário de Cuiabá;



Local da seleção

Forma de seleção

Aplicação das provas

Segunda etapa (avaliação escrita): 08 de março de 2021, das 14h30
às 17h30, no horário de Cuiabá;
 Terceira etapa (entrevista): 12 de março de 2021, a partir das 8h.
Todas as etapas serão realizadas em formato online (links serão
disponibilizados previamente aos candidatos).
1. A avaliação será realizada em três etapas;
2. A primeira etapa será composta de uma avaliação objetiva de vinte
(20) questões, contendo quatro alternativas;
3. A segunda etapa será uma avaliação escrita do gênero jornalístico;
4. O conteúdo exigido na avaliação objetiva está disponível nos sites
apresentados no item seis (6) da seção que trata dos requisitos
básicos neste edital;
5. Serão atribuídas notas de 0 a 10 para a avaliação objetiva e para a
avaliação escrita;
6. O candidato deverá acertar no mínimo quatorze (14) questões e ter
um dos vinte e dois (22) melhores desempenhos entre os candidatos
na prova objetiva para se classificar para a segunda etapa. Caso não
atinja um desses critérios, o candidato estará automaticamente
eliminado e não terá sua avaliação escrita corrigida;
7. Caso não haja quantidade suficiente de candidatos aptos a se
classificar para a segunda etapa, o item 6 desta seção considerará
apenas o desempenho da primeira etapa entre os candidatos;
8. Irão se classificar para a terceira etapa apenas os dez (10) candidatos
que apresentarem os melhores desempenhos, em somatória simples,
na primeira e na segunda etapa;
9. A terceira etapa será composta por uma entrevista online de duração
máxima de dez (10) minutos;
10. O candidato deverá dedicar cinco (5) minutos para a apresentação de
um esboço de uma atividade a ser desenvolvida pelo PET Medicina,
podendo se utilizar de recursos audiovisuais ou outros, caso julgue
necessário, para sustentar sua argumentação.
11. Será atribuída nota de 0 a 10 para a entrevista;
12. A nota final do candidato será calculada a partir de média aritmética
ponderada, sendo que a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira
etapa terão, respectivamente, pesos de 30%, 30% e 40%;
1. 13. Em caso de empate entre qualquer uma das notas, o candidato da
unidade curricular mais avançada permanece na melhor colocação.
Ainda persistindo, o segundo critério utilizado será a idade,
permanecendo na melhor colocação o candidato mais velho.
1. O grupo PET Medicina UFMT não se responsabiliza por possíveis
problemas técnicos enfrentados por candidatos. Em caso de o
candidato não conseguir cumprir qualquer um dos itens dessa seção
por qualquer motivo, ele será automaticamente desclassificado;
2. Para realizar a prova, o candidato deverá dispor de dois dispositivos

Divulgação dos
Resultados
Dúvidas

eletrônicos de captura de imagem (recomendamos uma webcam e
um celular);
3. Os links para conexão serão disponibilizados vinte (20) minutos
antes do início da primeira etapa;
4. O candidato deverá estar conectado dez (10) minutos antes do início
da primeira etapa a fim de ouvir as instruções técnicas a respeito da
aplicação da prova;
5. Não haverá tolerância em relação aos horários. Portanto,
recomendamos que uma verificação do funcionamento dos
dispositivos seja feita com antecedência pelo candidato, a fim de
evitar possíveis problemas técnicos e desclassificação;
2. 4. Na primeira etapa, o candidato deverá permanecer durante todo o
tempo de prova com ambas as câmeras ligadas;
6. Instruções mais detalhadas acerca da aplicação da primeira etapa
serão disponibilizadas previamente aos candidatos;
7. O texto produzido para a segunda etapa (avaliação escrita), deverá
ser enviado no email selecaopetmedicinaufmt@gmail.com, em
formato .pdf, até às 17h30, no horário de Cuiabá;
8. Ressaltamos que não haverá tolerância em relação a qualquer um
dos horários.
- Resultado dos classificados para a terceira etapa (entrevista): 11/03/2021,
no site http://petmedicina.com/;
- Resultado final: até 18/03/2021, no site e redes sociais do PET.
- Dúvidas e maiores informações pelo e-mail: petmedicinaufmt@gmail.com

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2021.

Adelmo Carvalho da Silva
Pró-Reitor de Ensino de Graduação

