MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEG
EDITAL N°030/2021 – 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
Número de vagas
Requisitos básicos
para candidatar-se
ao processo seletivo

Local das inscrições
Período de inscrições

PET Elétrica UFMT
01 BOLSISTA
1. Ter ingressado no curso de graduação em Engenharia Elétrica nos
períodos de 2019/1, 2019/2, 2020/1 e 2020/2 o que é identificado pelo
número do RGA;
2. Apresentar coeficiente de rendimento escolar mínimo igual a 6.0 e não
possuir mais que 2 reprovações para alunos com RGA de 2019/1,
2019/2 e 2020/1;
3. Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às
atividades do programa;
4. Não estar recebendo outro tipo de bolsa (CAPES, CNPq, FAPEMAT,
IES, ou outra bolsa institucional) ou optar por cancelá-la;
5. Candidatos que recebem qualquer tipo de auxílio assistência estudantil
(Alimentação, Moradia e/ou Permanência) que não exige o
cumprimento de carga horária semanal estarão aptos a concorrer ao
processo de seleção;
6. Não possuir qualquer vínculo empregatício;
7. Participar de entrevista com a Comissão Examinadora na data
estabelecida neste edital.
8. Demonstrar conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial –
PET disponível em:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_manual_basico.pdf
www.peteletricaufmt.com/mob
www.cenapet.org/
9. Demonstrar conhecimentos sobre as atividades que o PET ELÉTRICA
UFMT desenvolve. Disponível em: www.peteletricaufmt.com
Site do PET-Elétrica/UFMT: www.peteletricaufmt.com
1 a 9 de julho de 2021.

Divulgação da Lista
12 de julho de 2021.
das inscrições deferidas
Primeira etapa: avaliação on-line dia 14 de julho de 2021 das 17:30h às
Data e horário da
19:00h.
seleção
Segunda etapa: entrevista on-line dias 16 e 17 de julho de 2021 às 13:00h.
Primeira etapa: Google formulário;
Local da seleção
Segunda etapa: vídeo chamada via Google Meet (necessário uso da câmera).
19 de julho de 2021
Divulgação do
resultado
1. Cópia da Identidade e CPF;
Documentos exigidos
2. Comprovante de matrícula;
para a inscrição
3. Cópia do currículo atualizado;
4. Histórico Escolar da UFMT para alunos com RGA de 2019/1, 2019/2
e 2020/1.
1. 01 vaga para ingressar no Programa de Educação Tutorial- PET
Observações Gerais:
ELÉTRICA UFMT.
2. A não apresentação à convocatória em até 48h implica em perda da
vaga e o próximo classificado será chamado.
3. No momento da entrada em exercício no PET-ELÉTRICA/UFMT, a
partir da convocação do candidato, o mesmo não poderá ter mais que 2
reprovações e deverá ter coeficiente de rendimento maior ou igual a
6,0. A não observância destes requisitos implica em perda da vaga e o
próximo classificado será chamado.
4. Para permanecer na lista classificatória, o candidato não poderá ter
mais que 2 reprovações e deverá ter coeficiente de rendimento maior
ou igual a 6.0.
Dúvidas:

1. Dúvidas e mais informações pelo e-mail peteletricaufmt@gmail.com.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

Prof. Dr. Adelmo Carvalho da Silva
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
Portaria 040/GR/2021

