
 
 

 

EDITAL Nº 03 – PET EA/PRG/UFLA, de 24 de agosto de 2021 

Retifica o Edital Nº 02 – PET EA/PRG/UFLA, de 15 de julho de 2021 

 
O PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no uso de suas atribuições regimentais, 

resolve retificar o Edital Nº 02 – PET EA/PRG/UFLA, de 15 de julho de 2021, referente à oferta de uma vaga de 

Dicentes para o grupo PET Engenharia Agrícola da UFLA, prorrogável uma única vez por igual período, 

conforme abaixo: 

 
1. Alterar a AGENDA, que passa a ter a seguinte redação: 
      

DATA ATIVIDADE 

15/07/2021 Publicação do Edital. 

23/07/2021 até 05/09/2021, via e-mail 

gestaopetagricola@gmail.com 
Período de Inscrições. 

06/09/2021 
Divulgação/envio de e-mail do dia, horário 
e local para as entrevistas. 

09/09/2021  Entrevistas. 

10/09/2021 Apresentações. 

11/09/2021 Divulgação do Resultado Preliminar. 

13/09/2021 até 14/09/2021, via e-mail 

gestaopetagricola@gmail.com 
Interposição de Recursos. 

15/09/2021 Resultado dos Recursos. 

15/09/2021 Resultado Final e da Primeira Chamada. 

15/09/20 até 16/09/2021 
Manifestação de interesse da primeira 

chamada. 

17/09/2021 Resultado da segunda chamada, se houver. 

17/09/2021 até 19/09/2021 
Manifestação de interesse pela vaga da 
segunda chamada, se houver. 

Convocação enviada para o e-mail 

institucional do candidato. 
Demais chamadas, se houver. 

 
2. Alterar o item 6.1, que passa a ter a seguinte redação: 

  6.1. O período de inscrições será de 23/07/2021 até 05/09/2021, via e-mail. 

 
3. Alterar o item 7.2.1, que passa a ter a seguinte redação: 

  7.2.1. No dia 06/09/2021 será publicado nas redes sociais do PET EA data, o local e o horário em que 

ocorrerão a Entrevista e a Apresentação. 

 
4. Alterar o item Tabela 1, que passa a ter a seguinte redação: 

 

                                                               UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
GRUPO PET ENGENHARIA AGRÍCOLA 
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Nota Peso Período 

Currículo (NC) 20 Não se aplica. 

Carta de Intenções (NCI) 15 Não se aplica. 

Entrevista com a Banca (NEB) 35 09/09/2021 

Apresentação (NA) 30  10/09/2021 

 
5. Alterar o item 9.1, que passa a ter a seguinte redação: 

 9.1. No dia 11/09/2021 será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo no site da 

PRG e nas redes sociais do PETEA. É de inteira responsabilidade do candidato consultar o resultado preliminar. 

 
6. Alterar o item 10.2, conforme a seguir: 

10.2. O período de recurso será de 13/09/2021 até 14/09/2021, via e-mail 

gestaopetagricola@gmail.com. 

 

7. Alterar o item 10.4, que passa a ter a seguinte redação: 

 10.4. No dia 15/09/2021 será divulgado no site da PRG o resultado da análise do recurso, caso 

houver. 

 
8. Alterar o item 11.1, que passa a ter a seguinte redação: 

11.1 No dia 15/09/2021, será publicado no site da PRG e nas mídias sociais do PETEA 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. 

 
9. Alterar o item 12.1, que passa a ter a seguinte redação: 

12.1. A segunda lista de chamada, caso haja, estará disponível no site da PRG no dia 17/09/2021. O 

candidato convocado na segunda lista de chamada que tiver interesse pela vaga deverá enviar um e-mail, 

para gestaopetagricola@gmail.com, manifestando interesse pela vaga e assinatura do Termo de 

Compromisso. 

 
 

Lavras – MG, 24 de agosto de 2021 
 
 
 

MIRLÉIA APARECIDA DE CARVALHO  
Tutora do Grupo PET Engenharia Agrícola 

 


