
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

GRUPO PET AGRONOMIA 

 

EDITAL Nº 02 - PET AGRONOMIA/PROGRAD/UFLA, de 21 de março de 2022 

Retifica o Edital Nº 01 - PET AGRONOMIA/PROGRAD /UFLA, de 10 de março 

de 2022 

A tutora do Grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no uso de suas atribuições 

regimentais, torna público e homologa o resultado final do Edital Nº 01 - PET AGRONOMIA/PROGRAD/UFLA, 

de 10 de março de 2022, retificado pelo Edital Nº 02 - PET AGRONOMIA/PROGRAD /UFLA, de 21 de março de 

2022, referente à oferta de vagas para seleção de discentes para o grupo PET Agronomia da UFLA, conforme 

abaixo: 

 

1. Alterar o item 6.1. no item 6. DAS INSCRIÇÕES, conforme a seguir: 

6.1 O período de inscrições será de 18/03/2022 até 25/03/2022, pelo e-mail do grupo: 
gppetagronomia@gmail.com. 

 
2. Alterar o item 7.2.1. e 7.2.2 no item 7. DO PROCESSO SELETIVO, conforme a seguir: 

7.2.1 O candidato receberá um e-mail até o dia 28/03/2022, que será enviado para o endereço de 
e-mail institucional, confirmando a data e o horário em que ocorrera a dinâmica em grupo de forma 
presencial. 
7.2.2  O candidato que avançar para a 2ª etapa receberá um e-mail até o dia 05/04/2022, que será 

enviado para o endereço de e-mail institucional, confirmando a data, e informando o horário em que 

ocorrerá a entrevista de forma presencial. 

 
3. Alterar o item 8.1. no item 8. DO RESULTADO PRELIMINAR, conforme a seguir: 

8.1 No dia 01/04/2022 e 13/04/2022 será divulgado o resultado preliminar da 1ª Etapa e Etapa 

Final respectivamente, do processo seletivo no site da PROGRAD e nas redes sociais do PET Agronomia. 

É de inteira responsabilidade do candidato consultar o resultado preliminar. 

 

4. Alterar o item 9.2. e 9.4. no item 9. DO RECURSO, conforme a seguir: 
9.2 O recurso referente à primeira etapa deverá ser enviado no período de 04/04/2022 até às 

23h59min, e o recurso referente à segunda etapa no período de 11/04/2022 até às 23h59min, ambos 

para o e-mail gppetagronomia@gmail.com. 

9.4     No dia 05/04/2022 e 12/04/2022 será divulgado no site da PROGRAD o resultado da análise do 

recurso da 1ª Etapa e Etapa final, respectivamente. 

 
5. Alterar o item 10.1. e 10.2. no item 10. DO RESULTADO FINAL, DA PRIMEIRA LISTA DE CHAMADA, DA LISTA 

DE ESPERA E DOS PROCEDIMENTOS PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA, conforme a seguir: 
10.1 No dia 13/04/2022, será publicado no site da PROGRAD e nas mídias sociais do PET 

Agronomia o resultado final desse edital, contendo a listagem dos candidatos classificados para a 

primeira lista de chamada até o limite de vagas disponíveis, dos candidatos desclassificados e a 

listagem dos candidatos em lista de espera, caso haja. É de inteira responsabilidade do candidato 

consultar o resultado final. 
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10.2 O candidato convocado na primeira lista de chamada que tiver interesse pela vaga deverá se 

apresentar na data 18/04/2021 às 18h00 e comparecer à reunião geral do PET Agronomia para 

manifestação de interesse pela vaga e assinatura do Termo de Compromisso. 

 

6. Alterar o item 11.1. no item 11. DOS RESULTADOS DAS DEMAIS LISTAS DE CHAMADAS, DA LISTA DE 
ESPERA E DOS PROCEDIMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA, conforme a 
seguir: 

11.1. A segunda lista de chamada, caso haja, estará disponível no site da PROGRAD no dia 19/04/2022. 

O candidato convocado na segunda lista de chamada que tiver interesse pela vaga deverá se 

apresentar na data de 25/04/2022 às 18h00 e comparecer à reunião geral a do PET Agronomia para 

manifestação de interesse pela vaga e assinatura do Termo de Compromisso. 

 

7. Alterar o cronograma, conforme a seguir: 
 

28/03/2022 

Divulgação e envio de e-mails do horário e local da 

dinâmica, que ocorrerá de forma presencial, entre os 

dias 30/03 e 31/03 de acordo com o número de 

inscritos. 

19/04/2022 Resultado da segunda chamada se houver. 

25/04/2022 às 18h00 comparecer à reunião geral de 

forma presencial, no local que será avisado com 

antecedência. 

Manifestação de interesse pela vaga da segunda 

chamada se houver. 

 

8. As alterações no cronograma se aplicam aos demais itens dos editais ora retificados. 
 

9. Os demais itens do Edital Nº 01 - PET SIGLA/PROGRAD/UFLA, de 10 de março de 2022 não 
abrangidos pelo cronograma ora retificado permanecem inalterados. 

 

 

Lavras, 21 de março de 2022 
 
 
 

Flavia Barbosa Silva Botelho 
Tutora do Grupo PET Agronomia 


