
 
EDITAL nº. 001/2015 - DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET AGRÁRIAS - 
CONEXÕES DE SABERES– UFC 

 
Comunicamos aos estudantes dos Cursos de Graduação do Centro de 

Ciências Agrárias da UFC- Campus do PICI- Fortaleza que estão abertas 06 

(seis) vagas para o processo seletivo de bolsista do Programa de Educação 

Tutorial – PET Agrárias - Conexões de Saberes/UFC da Secretaria de Ensino 

Superior (SESu/MEC).  

Os interessados devem comparecer ao prédio do Departamento de 

Economia Agrícola (localizado no Campus do Pici – Bloco 826) no período de 

16 a 23 de março de 2015 no horário de 08h às 11h e de 14h às 16h30min, 

para procederem às inscrições (exceto sábado, domingo e feriado). 

  

1.0 Requisitos para participação no processo seletivo:  

 

1.1 Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação do 

Centro de Ciências Agrárias (Agronomia, Economia Doméstica, Engenharia de 

Alimentos, Engenharia de Pesca e Zootecnia) da UFC- Campus do PICI – 

Fortaleza;  

1.2 Estar cursando do 2º ao 6º semestre letivo;  

1.3 Apresentar em seu Histórico Escolar, o coeficiente de rendimento global 

igual ou superior a 6,0 (seis inteiros);  

1.4 Não apresentar duas reprovações no Histórico Escolar;  

1.5. Não ser bolsista de qualquer outro programa de ensino, pesquisa e/ou 

extensão;  

1.6 Ter uma carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais para o 

desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa;  

1.7. Ter expectativa de permanecer no Programa até a conclusão do curso de  

graduação;  

1.8 Ser estudante de origem de áreas de assentamentos e/ou comunidades 

rurais;  

 

2.0 Documentação exigida no ato da inscrição: 



2.1 Formulário de inscrição disponível na Secretaria do Departamento de 

Economia Agrícola, que deverá constar de dados pessoais, renda familiar e 

escolaridade dos pais;  

2.2 Histórico Escolar atualizado e devidamente assinado pelo Coordenador do 

Curso ou por representante, por ele designado;  

2.3 Curriculum Lattes anexado de documentação comprobatória;  

2.4 Cópias do RG e CPF;  

2.5 Documento comprovando origem rural dos pais (RG);  

2.6 Memorial Descritivo de no mínimo uma lauda (página).  

 

3.0 Processo Seletivo:  

O processo seletivo constará de duas fases de caráter eliminatório e 

classificatório:  

Fase 1: Análise do Curriculum, Análise do Histórico Escolar e do Memorial  

Descritivo.  

Fase 2: Entrevista  

Da Fase 1:  

3.1 Análise da Documentação solicitada na inscrição (Histórico Escolar,  

Curriculum Lattes e Memorial Descritivo) a ser realizada nos dias 24, 25 e 26 

de março de 2015;  

3.2 O resultado parcial da seleção, referente a Fase 1, será divulgado no dia 27 

de março de 2015, a partir das 15h00min na secretaria do Departamento de 

Economia Agrícola e no endereço eletrônico www.cca.ufc.br.  

Da Fase 2:  

3.3 A Entrevista será realizada no período de 30 de março a 06 de abril de 

2015 (exceto sábado, domingo e feriado) a partir das 08:00h, na sala de 

reunião do Departamento de Economia Agrícola, conforme lista de horários a 

ser divulgada na secretaria do referido departamento e no endereço eletrônico 

www.cca.ufc.br após a finalização da Fase 1;  

3.4 A Entrevista avaliará a experiência do candidato devidamente comprovada 

no Curriculum Lattes, bem como, sua aptidão e interesse para participar do 

PET Agrárias Conexões de Saberes /Programa Residência Agrária; 



3.5 Os candidatos que não comparecerem no dia, local e horário marcado para 

a realização da Entrevista serão automaticamente desclassificados, como 

também aqueles que não apresentarem toda a documentação exigida no ato 

da inscrição;  

 

4.0 Dos critérios de avaliação das provas:  

4.1 A Entrevista terá peso 3,0;  

4.2 O Histórico Escolar terá peso 3,0;  

4.3 O Memorial Descritivo terá peso 2,0;  

4.4 O Curriculum Lattes terá peso 2,0  

4.4 A média final do candidato será obtida pela média ponderada das 

avaliações descritas nos itens 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;  

4.5 Em caso de empate será utilizado, em primeiro lugar, o IRA Geral. 

Permanecendo o empate será utilizado a experiência apresentada no 

Curriculum Lattes no âmbito da pesquisa e da extensão.  

4.6 Para ser aprovado no processo seletivo, o candidato deverá apresentar 

média final igual ou superior a 7,0 (sete inteiros).  

 

5.0 Do preenchimento de vagas e efetivação do bolsista:  

5.1 O resultado final da seleção será divulgado no dia 08 de abril de 2015 às 

10h na secretaria do Departamento de Economia Agrícola e no endereço 

eletrônico www.cca.ufc.br.  

5.2 O presente Edital prevê para o dia 08 de abril de 2015, às 13h no Bloco 

850, sede do Programa Residência Agrária a admissão dos seis (06) 

candidatos aprovados que apresentarem as maiores médias finais no processo 

seletivo.  

 

Fortaleza, 11 de março de 2015. 



Tutora do PET – Conexões de Saberes/CCA/UFC 

 


