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O tutor do Programa de Educação Tutorial (PET) – Educação Física e Lazer, Prof. Luciano Pereira da Silva, faz saber que, no período                       
de 28 de setembro a 16 de outubro, o PET Educação Física e Lazer receberá inscrições de candidatos para exame de seleção para                       
6 (seis) vagas para bolsista do programa. Os candidatos poderão inscrever-se através do link              
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnFTvl-eai-juAlEFsagRfSA333SBtO8Y2ckg-vlMjTx-hUA/viewform?usp=sf_link (formulário  
será aberto às 00:01 do dia 28 de setembro e fechará às 23:59 do dia 16 de outubro, permanecendo disponível para preenchimento                      
durante todo o período mencionado). 

1. Poderão inscrever-se alunos matriculados regularmente nos 2°, 3º e 4º períodos do curso de Educação Física da UFMG (exceto                    
continuidade de estudos).  

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos:  

a. Carteira de Identidade;  

b. Histórico Escolar do curso de Educação Física e/ou Extrato de integralização de curso;  

c. Currículo lattes (que pode ser elaborado em https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio).  

3. São pré-requisitos para participar do Programa de Educação Tutorial (PET) – Educação Física e Lazer:  

a. Disponibilidade de 20 horas semanais para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

b. Disponibilidade para participar das reuniões ordinárias do PET às segundas feiras no período da tarde;  

c. Disponibilidade para atuar em eventos aos sábados no período da manhã e da tarde e domingos no período da manhã;  

d. Disponibilidade para atuar nas Colônias de Férias promovidas pelo grupo.  

4. O exame de seleção compreenderá 3 (três) etapas, sendo as duas primeiras classificatórias e eliminatórias e a terceira apenas                    
classificatória. Em cada etapa serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (pontos), sendo 70 a pontuação mínima que os candidatos devem                      
obter nas fases eliminatórias para passarem para a próxima etapa. O resultado final será aferido pela média aritmética das três fases.  

a. Primeira Etapa: Prova dissertativa;  

b. Segunda Etapa: Entrevista;  

c. Terceira Etapa: Análise do histórico escolar/extrato de integralização e do Currículo Lattes. 

5. Na prova dissertativa será avaliada a capacidade de argumentação e reflexão dos candidatos sobre temas relacionados ao lazer. Esta                    
será aplicada no dia 19 de outubro das 12h00min às 13h30min de forma online (google forms). O link para acesso à prova será                        
disponibilizado aos candidatos, por e-mail, 15 minutos antes do horário previsto para o início da prova. 

5.1 É de responsabilidade do candidato garantir conexão de internet que propicie sua participação nas etapas do processo seletivo 

6. A lista dos alunos classificados para a entrevista será divulgada no site do PET Educação Física e Lazer nas redes sociais do PET                        
Educação Física e Lazer (https://www.facebook.com/petefelazer/ e https://www.instagram.com/petefelazer.ufmg/), até o dia 23 de            
outubro de 2020. A entrevista será realizada dia 26 de outubro de 2020 a partir das 13:00 de forma on line. O link para acesso à                           
entrevista será disponibilizado aos candidatos, por e-mail, 15 minutos antes do horário previsto para o início da etapa. 

7. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média mínima de 70% (setenta por cento). Os candidatos serão                  
classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.  

8. A validade do exame será de quatro meses a contar da data de divulgação dos resultados.  

9. Os bolsistas selecionados farão jus, durante o tempo em que estiverem no programa, a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00                       
(quatrocentos reais).  

10. Para a admissão no programa como bolsista, o estudante deverá: não estar recebendo nenhum outro tipo de bolsa acadêmica, não                     
possuir vínculo empregatício e não possuir mais que duas reprovações no curso de Educação Física da UFMG.  

11. A lista dos alunos classificados será disponibilizada nas redes sociais do PET Educação Física e Lazer e enviada por email até o dia                        
28 de outubro de 2020.  

_________________________________________________________  
Prof. Luciano Pereira da Silva. Tutor PET- Educação Física e Lazer  
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