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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 alunos dos Cursos de Administração Matutino e Noturno.
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,
2.2 Comprometer-se a participar integralmente do Mini Curso;
3 DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas no período de 07 a 13 de Maio de 2019.
3.1 Os candidatos deverão realizar a inscrição online através do link divulgado 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) .
3.2 Os candidatos deverão fazer a confirmação da inscrição no período de 14 a 16 de Maio de 2019 14
a 18 de Maio de 2019. A confirmação será feita através de um papel assinado com seu nome
completo e com o nome do Mini Curso de Planilha Eletrônica, este deve ser entregue na sala do Pet,
caso a porta esteja trancada, coloque o na abertura localizado na parte inferior da porta. Ou poderá
ser feita através do email petadmufes@gmail.com com seu nome completo e número de matrícula.
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4 DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
4.1. Classificatórios: A seleção dos alunos será realizada de acordo com a ordem de inscrição.
4.2. Desclassificatórios: Será desclassificado o aluno que não realizar a confirmação da matrícula.
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
5.1 O processo seletivo será realizado no período de 07 a 17 de Maio de 2019 conforme descrição a
seguir:
✔ Dia 04 de Maio de 2019: publicação do edital.
✔ De 07 a 13 de Maio de 2019: inscrição online.
✔ 14 a 16 de Maio de 2019: Realização da confirmação de matrícula presencial (a serem
agendadas).
✔ 14 a 18 de Maio de 2019: Realização da confirmação de matrícula presencial ou por email.
✔ 17 de Maio de 2019: divulgação dos resultados.
✔ 19 de Maio de 2019: divulgação dos resultados.
6 DO RESULTADO:
6.1. Os resultados serão divulgados no dia 17 de Maio de 2019 19 de Maio de 2019, 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 estudantes classificados serão
comunicados por e-mail (preferencialmente), ou telefone, nos contatos indicados na inscrição do
candidato.
7 DO MINI CURSO DE PLANILHA ELETRÔNICA:
7.1. O Mini Curso de Planilha Eletrônica será realizado nos dias 20, 21, 27 e 28 de Maio de 2019 das
13:30 às 15:30 nas segundas-feira e de 14:30 às 17:00 nas terças-feira em um dos Laboratórios de
Informática do CCJE (Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas), localizado no ED 7.
7.2. O aluno que concluir este Mini Curso com êxito terá direito ao certificado de 9 horas, podendo
este ser utilizado para cumprir suas atividades complementares.
7.3 O alunos 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.
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Vitória, 03 de Maio de 2019.

Prof. Helio Zanquetto Filho
Tutor PET Conexões Administração

