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PET Conexões Administração - UFES
Projeto de Orientação para o Mercado de Trabalho - POMT Profissionais do Futuro

Edital de Seleção de Alunos Parceiros para Projeto de Extensão

O grupo PET Conexões Administração UFES torna público o presente edital de abertura de
inscrições para preenchimento de vagas para a equipe envolvida no Projeto de Extensão
“POMT - Profissionais do Futuro”, coordenado pela professora doutora Julia Bellia
Margoto.

1 DAS VAGAS

1.1 Estão abertas 2 (duas) vagas para os(as) estudantes dos cursos de Administração
Matutino e Administração Noturno da UFES, que cursam do 5º período em diante e estão
matriculados no período 2021/2.

2 DAS EXIGÊNCIAS

Só poderão participar do presente processo seletivo os(as) estudantes que atenderem
todas as seguintes exigências:

2.1 Ter interesse em participar do projeto de extensão, consistindo sua atuação em integrar
a equipe e comprometer-se em participar ativamente do desenvolvimento do projeto.

2.2 Estar devidamente matriculado em um dos cursos descritos no item 1.1 e estar
cursando do 5º período em diante da graduação.

2.3 Ter disponibilidade durante 12 horas semanais, para tratar de assuntos do projeto.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão realizadas de forma online por meio da plataforma Google
Classroom. Os candidatos deverão se inscrever na sala de nome Processo Seletivo 2021
POMT (https://classroom.google.com/c/MzQ1ODA3MjE0MDkx?cjc=stwahjy), onde constará
uma atividade nomeada “Realização da Inscrição”. Nesta atividade, estará inserido um link
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de formulário de inscrição que deve ser devidamente preenchido e enviado pelos
candidatos.

3.2 Ao realizar o envio do formulário na plataforma indicada, o candidato deve marcar a
opção "RECEBER CÓPIA DO FORMULÁRIO PREENCHIDO VIA EMAIL". Ao receber a
cópia, o candidato deve anexar a seguinte documentação e encaminhar para o email do
projeto (projetopomt@gmail.com): carteira de identidade escaneada, histórico escolar da
UFES e comprovante de matrícula, devendo ser todos em formato PDF.

3.3 Apenas as inscrições completas (preenchimento do formulário de inscrição e envio dos
documentos conforme item 3.2) serão homologadas.

4 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 Após a homologação das inscrições, será feita a convocação dos candidatos para
participarem da roda de conversa obrigatória entre os membros da comissão do projeto e os
candidatos. A NÃO PARTICIPAÇÃO acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato do processo
seletivo. 

4.2 Após a roda de conversa, as entrevistas individuais serão marcadas para os dias 12 e
16 de novembro, como previsto no item 5 deste edital, em horário a ser combinado entre os
inscritos e a comissão organizadora. O agendamento poderá ser feito via Whatsapp e/ou
email disponibilizados pelo candidato.

4.3 É imprescindível que os candidatos leiam a ementa do projeto POMT - Profissionais
do Futuro disponível na sala de aula do classroom.

4.4 Serão eliminados do processo seletivos os candidatos que NÃO realizarem todas as
etapas da  seleção.

4.4 A nota da entrevista será atribuída em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo
considerado eliminado o(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 6 (seis) pontos nesta
fase.

4.5 Ao final do processo seletivo, será divulgada a ordem de classificação dos candidatos.
Os dois primeiros classificados serão convocados de imediato e os demais comporão a
reserva de vagas para o projeto, dentro da validade do processo seletivo, conforme item
4.6.
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4.6 O processo seletivo terá validade por 1 (um) ano, a contar da data de divulgação do
resultado.

5 DAS DATAS DO PROCESSO SELETIVO

● 03 de novembro de 2021: publicação do edital.
● 03 a 08 de novembro de 2021: período de inscrição online.
● 09 a 10 de novembro de 2021: período de recurso da inscrição
● 11 de novembro de 2021: Roda de conversa com os candidatos
● 12 e 16 novembro de 2021: período de entrevistas online.
● Até 17 de novembro de 2021: divulgação dos resultados do processo seletivo.
● 18 a 19 de novembro de 2021: período de recurso do resultado do processo seletivo
● 20 de novembro de 2021: homologação e divulgação oficial dos resultados.

6 DOS RESULTADOS

Os resultados serão divulgados conforme calendário do item 5, no site do Programa de
Educação Tutorial em Administração da UFES (http://www.petadm.ufes.br/) e no perfil do
instagram do projeto POMT- Profissionais do Futuro
(https://instagram.com/projetopomt?utm_medium=copy_link). Os inscritos deverão visualizar
o resultado da inscrição e seleção nestes canais. 
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