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SELEÇÃO DE BOLSISTAS 2015 

A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD - da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, através do Programa de Educação Tutorial – PET - 

ZOOTECNIA, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital 

de abertura de inscrições para preenchimento de 07 (sete) vagas, sendo 3 

vagas como bolsistas e outras 4 como voluntários, para atuação no PET - 

Zootecnia. do curso de Zootecnia da UFRN – Campus Natal e Macaíba, de 

acordo com as condições definidas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. A presente seleção destina-se à disponibilização de bolsas para 

estudantes do curso de Zootecnia da UFRN – Campus Natal e 

Macaíba; 

1.2. O bolsista cumprirá jornada de 20 (vinte) horas semanais, devendo 

esse horário compatibilizar-se com o horário de aula em que esteja 

matriculado. 

1.3. O bolsista receberá, obedecida à jornada máxima indicada, a 

importância mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

2. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

2.1. A bolsa destina-se, exclusivamente, aos estudantes regularmente 

matriculados a partir do terceiro semestre que apresentem Média de 

Conclusão (MC) maior ou igual a 7,0, com até 02 reprovações, e que 

possuam frequência efetiva no curso de graduação Zootecnia da UFRN 

– Campus Natal e Macaíba. 

2.2. O aluno deve estar cadastrado no cadastro único de bolsistas, conforme 

Resolução 169/2008-CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008. 

2.3. Não ter qualquer outra bolsa remunerada na UFRN. 

2.4. Ter disponibilidade de tempo e disposição para trabalhar em ambiente 

externo ou interno à UFRN. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Encontram-se disponíveis 08 (oito) vagas, sendo 4 vagas como 

bolsistas e outras 4 como voluntários, para atuação no PET - Zootecnia. 

do curso de Zootecnia da UFRN – Campus Natal e Macaíba:  



3.2. Os alunos que não se classificarem entre as vagas disponíveis, 

entrarão no programa como discentes voluntários e terão os mesmos 

deveres que os bolsistas classificados. Caso haja desistência de um 

dos bolsistas a vaga será preenchida pelo aluno voluntário seguinte da 

classificação. 

3.3. O número de alunos voluntários não ultrapassará 30% das vagas 

destinadas a bolsistas. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2 As inscrições serão presenciais e ficarão abertas no período de 10 de 

fevereiro à 27 de fevereiro de 2015, na sala da secretaria das 

Graduações, localizado no prédio das graduações na Escola Agrícola 

de Jundiaí – Campus Macaíba da UFRN, das 08h às 11h e das 14h às 

17h, de segunda-feira a sexta-feira, com entrega a Eranilson Vieira. 

4.3 A inscrição somente será homologada mediante apresentação dos 

seguintes documentos: 

4.3.1 Ficha de inscrição localizada no Anexo I no final deste edital, 

devidamente preenchida; 

4.3.2 Histórico escolar que contenha a MC (coeficiente de rendimento 

do estudante), o período em curso e o total da carga horária 

integralizada; 

4.4 O fornecimento de informações não verídicas implica na 

desclassificação automática do candidato; 

4.5 As inscrições serão gratuitas. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção compreenderá duas fases (Ver calendário – Anexo 

II) , todas eliminatórias e classificatórias, que serão realizadas na EAJ, Campus 

Macaíba. 

5.1 Fases: Constará de 03 etapas, e sua nota terá peso 06 no cálculo da 
média global do candidato. As etapas serão: 

a) Redação sobre um tema relacionado à Zootecnia. (Peso 04) 
b) Dinâmica de grupo. (Peso 03) 
c) Análise do desempenho acadêmico (MC). (Peso 03) 

 
Obs.: Em cada etapa será atribuída uma nota entre 0 e 10.  

A média mínima para aprovação é 7,0. 
 
5.2 Segunda fase: Entrevista participativa com os 25 aprovados na 
primeira fase.  A nota obtida terá peso 04 no cálculo da média global. 
 

 



 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1. Os resultados serão divulgados pela coordenação do projeto, via e-

mail, e/ou pelo SIGAA, através do endereço: www.sigaa.ufrn.br, no dia 

13 de março de 2015. 

 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1 Os bolsistas selecionados serão convocados, obedecendo-se à 

rigorosa ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

7.2 Os bolsistas convocados deverão procurar a coordenação do projeto no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir da publicação do 

resultado, munido dos seguintes documentos: 

7.2.1 Cópia de documento de identidade, contendo fotografia, 

acompanhada do original para conferência; 

7.2.2 Atestado de matrícula; 

7.2.3 Dados da sua conta bancária para depósito mensal da 

bolsa. 

7.3 Uma vez convocados, os bolsistas assinarão um termo de 

compromisso, que indicará a sua responsabilidade e comprometimento 

com as atividades referentes ao projeto. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e 

endereços eletrônicos, caso contrário, passarão para o final da lista 

de classificação. 

8.2 Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente 

edital, a solução será conferida mediante deliberação da Comissão 

Examinadora encarregada da organização e execução do processo 

seletivo. 

 

 

Macaíba, 09 de fevereiro de 2015. 

  

 

Valdi de Lima Júnior 

Tutor do PET-Zootecnia   

http://www.sigaa.ufrn.br/


ANEXO I 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PET-ZOOTECNIA  2015 

  FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: 

End. Res.: 

Bairro: Município: Estado: 

Tel. Res. Celular: e-mail: 

CPF: RG: Órgão Exp.              Data Exp. 

Data de Nascimento: Naturalidade: 

Graduação: Período: 

Participa ou participou de outros programas de bolsa ?  (   ) SIM               (   ) NÃO 

Se sim, em qual? 

 

Exerce alguma atividade remunerada?  (   ) SIM               (   ) NÃO 

Se sim, qual? 

 

Áreas que tem maior afinidade: 

 

(   ) Pesquisa      (   ) Ensino    (   ) Extensão 

 

 

 

Macaíba,         de                     de 2015. 

 

 

 

 

________________________________ 
Assinatura do Candidato 

  



ANEXO II 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PET-ZOOTECNIA  2015 

 CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPAS DATAS 

INSCRIÇÃO 10 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2015 

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 02 de março de 2015 

REDAÇÃO 04 de março de 2015 

DINÂMICA 04 de março de 2015 

AVALIAÇÃO MC 04 de março de 2015 

ENTREVISTA 06 de março de 2015 

RESULTADO FINAL 13 de março de 2015 

 


