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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – UFES
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O MINI CURSO DE PLANILHA ELETRÔNICA
OFERECIDO PELO PET CONEXÕES ADMINISTRAÇÃO
O tutor do Grupo PET Conexões Administração, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente Edital de abertura de inscrições para preenchimento de vagas no Mini Curso de Planilha
Eletrônica oferecido pelo PET Conexões Administração de acordo com as condições definidas neste
Edital.
1 DAS VAGAS
1.1 Estão abertas 20 vagas para os alunos dos cursos de Administração Matutino e Administração
Noturno da UFES, que estão matriculados no período 2021/1.
2 DAS EXIGÊNCIAS:
Só poderão participar deste processo seletivo os alunos que atenderem todas as seguintes exigências:
2.1 Estar regularmente matriculado nos cursos descritos em 1.1. No momento da inscrição anexar seu
horário individual de 2021/1.
2.2 Comprometer-se a participar integralmente do Mini Curso;
3 DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas conforme calendário apresentado no item 5.
3.1 Os candidatos deverão realizar a inscrição online diretamente na plataforma AVA
(https://ava.ufes.br/course/view.php?id=1928)
3.2 Os candidatos deverão fazer a confirmação da inscrição no período previsto no item 5. A
confirmação será feita por meio de whatsapp com o número fornecido no momento da matrícula.
Esta confirmação é obrigatória.
4 DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
4.1. Classificatórios: A seleção dos alunos será realizada de acordo com a ordem de inscrição.
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4.2. Desclassificatórios: Será desclassificado o aluno que não realizar a confirmação da matrícula, ou
que se o número de inscritos exceder as vagas disponíveis.
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
5.1 O processo seletivo será realizado no período de 12 a 20 de Agosto de 2021 conforme descrição a
seguir:
✔ Dia 12 de agosto de 2021: publicação do edital.
✔ De 12 e 18 de agosto de 2021: inscrição online.
✔ 19 de agosto de 2021: Realização da confirmação de matrícula por whatsapp.
✔ dia 20 de agosto de 2021: divulgação dos resultados das inscrições.
6 DO RESULTADO:
6.1. 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
(https://www.instagram.com/petadmufes). Os inscritos deverão visualizar o resultado da inscrição
nestes canais.
7 DO MINI CURSO DE PLANILHA ELETRÔNICA:
7.1. O Mini Curso de Planilha Eletrônica será realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2021. Serão
disponibilizados vídeos para serem assistidos (assíncronos), antes das aulas online. Aulas online
(síncronas) na plataforma google meet. O link a ser disponibilizado na plataforma AVA da UFES
(Curso
Planilha
Eletrônica
PET
CONEXÕES
ADM
-2021.1-https://ava.ufes.br/course/view.php?id=1928) . As aulas síncronas serão realizadas nos dias 23
(14:00 às 15:30), 24 (14:00 às 16:00) e 25 (14:00 às 15:30). O objetivo das aulas síncronas é ajudar os
alunos com suas dúvidas e resolver alguns exercícios. Serão 10 horas de curso, sendo 3 horas de
exercícios para serem entregues). A plataforma utilizada será o LibreOffice- calc, porém não há
problema caso alguém precise usar o excel.
7.2. O aluno que concluir este Mini Curso com êxito terá direito ao certificado de 10 horas, podendo
este ser utilizado para cumprir suas atividades complementares.
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7.3 O aluno que confirmar inscrição e não comparecer para fazer o curso e não justificar, não terá
direito a fazer inscrição nos próximos dois cursos de planilha eletrônica ofertados pelo PET
CONEXÕES ADMINISTRAÇÃO.

Vitória, 12 de Agosto de 2021.

Prof. Helio Zanquetto Filho
Tutor PET Conexões Administração

