
SELEÇÃO DE MONITORES PARA A XXVIII SEMANA DE ZOOTECNIA DA UFRPE – 

PET ZOOTECNIA 

O Programa de Educação Tutorial – PET Zootecnia torna pública a seleção de monitores 

para a XXVIII Semana de Zootecnia da UFRPE. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. Este processo pretende preencher sete vagas na condição de monitores para 

a Semana de Zootecnia; 

1.2. Os monitores vão atuar de dezembro de 2019 até maio de 2020. 

 

2. DOS BENEFÍCIOS  

2.1. O monitor fará jus ao certificado de monitoria da Semana de Zootecnia com 

carga horária de 40 horas; 

I. Só receberá o certificado o monitor que cumprir no mínimo 75% da 

carga horária estabelecida; 

II. Em caso de não cumprimento dos deveres, o monitor poderá ter a 

carga horária do seu certificado reduzida; 

2.2. Ganhará isenção da Semana de Zootecnia. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITO 

3.1. Está regulamente matriculado em qualquer período no curso de Bacharelado 

em Zootecnia da UFRPE(SEDE); 

3.2. Ter disponibilidade para dedicar 40 horas durante o período estabelecido. 

(Sendo, 12 horas de reuniões e 28 horas durante o evento). 

 

4. DOS DEVERES 

4.1. São deveres do monitor: 

I. Zelar pela qualidade do evento; 

II. Realizar todas as atividades designadas ao mesmo; 

III. Cumprir seus horários; 

IV. Estar presente durante todos os dias do evento pelo menos 1 turno. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 



5.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

5.2. O período de inscrição será de 18/11/2019 à 04/11/2019, das 08h às 12h e 

das 13 às 17h, na sala do PET Zootecnia no Departamento de Zootecnia da 

UFRPE. 

5.3. A inscrição será efetuada ao preenchimento dos dados de inscrição no site 

do PET(www.petzootecnia.com) 

5.4. Durante a inscrição deverá ser escolhido horário para a entrevista. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. Acontecerá no dia 10 de dezembro de 2019; 

6.2. A seleção será realizada por comissão específica composta por quatro 

integrantes do grupo PET Zootecnia, e será constituída das seguintes etapas: 

I. Entrevista: A nota será calculada pela média aritmética das notas 

atribuídas, entre zero a dez, por todos os membros da comissão de 

seleção. 

II. Cálculo da nota final: A média geral dos candidatos será aferida por 

meio da média ponderada das notas obtidas na entrevista de seleção, 

seguindo a formula abaixo descrita: 

Nota de classificação: (Nota 1) + (Nota 2) + (Nota 3) + (Nota 4) 
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6.3. Aprovação 

6.3.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 12 de dezembro 

de 2019; 

6.3.2. O (a) candidato (a) que atingir a média de 7,0 no processo seletivo é 

considerado classificado; 

6.3.3. Os candidatos classificados serão ordenados de acordo com as 

médias alcançadas, onde os 9 primeiros colocados estarão aprovados; 

6.3.4. Os candidatos classificados e não aprovados ficarão na lista de 

remanejamento por um prazo máximo de uma semana após o período 

probatório onde, caso haja vacância de uma vaga dos aprovados neste 

período o candidato classificado com média mais próxima poderá 

assumir a vaga. 

6.4. Em caso de empate a comissão organizadora desempatará. 



 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

7.1. Mais informações poderão ser obtidas por meio de endereço eletrônico 

www.petzootecnia.com 

@petzootecniaufrpe 

7.2. Caso a avaliação gere vacância, será convocado para a vaga o candidato 

com melhor classificação na fila de espera 

 

 

______________________________________________________ 

Prof. Fernando de Figueiredo Porto Neto 

Recife,18 Novembro de 2019 

http://www.petzootecnia.com/

