Prograd divulga Resultado da 2ª Etapa - Edital PET nº 03/2020

Pode concorrer professor do curso de Odontologia da UFVJM; confira retificações do
edital

Está aberto processo seletivo para professor tutor do Programa de Educação Tutorial – PET
Odontologia no Vale.

As inscrições começam dia 24 e vão até 27 de abril.

O Programa de Educação Tutorial – PET é administrado pela Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd/UFVJM) e tem os seguintes objetivos:
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar;
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de
graduação da UFVJM;
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica;
- Formular estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; e
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e
pela função social da educação superior.

O edital oferece uma vaga para atuar junto ao grupo PET Odontologia no Vale, com duração
de três anos, renovável por igual período.

O professor tutor tem várias atribuições de coordenação no programa, entre as quais planejar e
supervisionar as atividades do grupo e orientar os integrantes discentes, e coordenar a seleção
dos bolsistas.

Pode candidatar-se à vaga de tutor do grupo PET Odontologia no Vale professor efetivo do
curso de Odontologia da UFVJM, sob contrato em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva.
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Para inscrever-se, o candidato deverá enviar, exclusivamente em formato eletrônico, para o
e-mail pet.processo.seletivo.ufvjm@gmail.com , os documentos especificados no Edital
n.&ordm; 3/2020
da Prograd.

Para mais informações, consulte o &nbsp; EDITAL!
RETIFICA&Ccedil;&Atilde;O N&ordm; 1 - Edital PET 03/2020
RETIFICA&Ccedil;&Atilde;O N&ordm; 2 - Edital PET 03/2020
Portaria n&ordm; 008, DE 28 DE ABRIL DE 2020 - Designa os membros para comporem a
comissão que conduzirá o processo de seleção de Tutor do grupo PET Odontologia do Vale 2020
Resultado 1&ordf; Etapa - Edital PET n&ordm; 03/2020
Resultado 1&ordf; Etapa - Edital PET n&ordm; 03/2020 (ap&oacute;s recurso)
Resultado 2&ordm; Etapa - Edital PET n&ordm; 03/2020
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