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RETIFICAÇÃO Nº 001 DO EDITAL 2022/01 PET AGRONOMIA  

PROCESSO SELETIVO  

 

O PET Agronomia em seu exercício, no uso de suas atribuições, torna público e estabelece a retificação 

Nº 001 do Edital 2022/01, no item a seguir descrito, mantendo inalterado os demais itens do edital.  

2. Das vagas 

Onde se lê: 

2.1. Estão sendo ofertadas duas vagas para bolsistas e três para cadastro de reservas do grupo PET. 

Referido no item de ampla concorrência 

 

Leia-se 

2.1 Es estão sendo ofertadas três vagas para bolsistas e três para cadastro de reservas no grupo PET. 

Referido no item 1 de ampla concorrência. 

 

4. Inscrição 

Onde se lê: 

As inscrições deverão ser efetuadas pelo formulário eletrônico disponível em: 

https://forms.gle/wpF3nvN2aYTvxnvu7 entre os dias 19 de abril a 15 de Maio 2022. 

 

Leia-se: 

As inscrições deverão ser efetuadas pelo formulário eletrônico disponível em: 

https://forms.gle/wpF3nvN2aYTvxnvu7 entre os dias 19 de abril a 30 de Maio 2022. 

 

6. COMPOSIÇÃO DA BANCA DE SELEÇÃO  

Onde se lê: 

Os membros da banca de seleção serão divulgados dia 16 de Maio no site 

http://www.petagronomia.com/ 

Leia-se: 

Os membros da banca de seleção serão divulgados dia 31 de Maio no site 

http://www.petagronomia.com/ 

 

7. REALIZAÇÃO 

Onde se lê: 

1ª etapa: Prova (Eliminatória e classificatória): Os inscritos irão realizar uma avaliação teórica que será 

realizada no dia 20 de Maio; e 

2ª Etapa: Entrevista (Classificatória): A entrevista dos(das) candidatos(as) selecionados(as) para esta 

etapa ocorrerá no dia 27 de Maio 

Leia-se: 

1ª etapa: Prova (Eliminatória e classificatória): Os inscritos irão realizar uma avaliação teórica que será 

realizada no dia 03 de Junho; e 

2ª Etapa: Entrevista (Classificatória): A entrevista dos(das) candidatos(as) selecionados(as) para esta 

etapa ocorrerá no dia 10 de Junho 

 

http://www.petagronomia.com/
http://www.petagronomia.com/


12. CRONOGRAMA  

Onde se lê: 

● 19 de Abril até 15 de Maio - Período de inscrições;  

● 16 de Maio - Divulgação da lista de inscrições homologadas e da banca examinadora;  

● 20 de Maio - Primeira etapa (prova escrita) de 12h às 12h50min  

● 23 de Maio - Divulgação dos aprovados na primeira etapa;  

● 24 de Maio - Prazo para interposição de recurso da primeira etapa;  

● 25 de Maio - Divulgação dos candidatos classificados na primeira etapa, após recurso;  

● 27 de Maio - Entrevista à partir das 11h  

● 28 de Maio - Divulgação do resultado final;  

● 30 de Maio - Prazo para interposição de recurso;  

● 31 de Maio - Divulgação do resultado final após recurso. 

 

Leia-se:  

● 19 de Abril até 30 de Maio - Período de inscrições;  

● 31 de Maio - Divulgação da lista de inscrições homologadas e da banca examinadora;  

● 03 de Junho - Primeira etapa (prova escrita) de 12h às 12h50min  

● 06 de Junho - Divulgação dos aprovados na primeira etapa;  

● 07 de Junho - Prazo para interposição de recurso da primeira etapa;  

● 08 de Junho - Divulgação dos candidatos classificados na primeira etapa, após recurso;  

● 10 de Junho - Entrevista à partir das 11h  

● 11 de Junho - Divulgação do resultado final;  

● 14 de Junho - Prazo para interposição de recurso;  

● 20 de Junho - Divulgação do resultado final após recurso. 

 

 

 

Sete Lagoas, 13 de maio de 2022  

 

 

 

José Carlos Moraes Rufini  

Tutor do grupo PET Agronomia 


