EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2016
A Equipe ParahyAsas de Aerodesign torna pública a abertura das inscrições do
processo seletivo para estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica,
Engenharia Elétrica, Engenharia de Materiais, Ciências da Computação, Arte
e Mídia, Comunicação Social e Administração, que queiram ingressar em uma
das áreas ofertadas para o ciclo de projeto referente ao ano de 2016.
REGULAMENTO
Este instrumento tem por objetivo regular a participação no processo de
seleção para membros da Equipe ParahyAsas de Aerodesign, de acordo com os
termos e condições expostos abaixo:
Ao ler e concordar com este regulamento, o CANDIDATO se compromete a:
 Fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato de
sua inscrição;
 Inscrever-se uma única vez, sendo que a constatação de dupla ou mais
inscrições acarretará sua eliminação.

O CANDIDATO fica ciente de que, sob nenhuma hipótese, será lícito à Equipe
ParahyAsas fornecer os dados do CANDIDATO, sem que tal ato constitua qualquer
violação de sigilo. A Equipe se compromete a utilizar tais dados apenas nesse e em
outros processos de seleção da própria Equipe.
DAS VAGAS
A membresia da Equipe ParahyAsas de Aerodesign deverá ser formada por
estudantes de graduação da UFCG, escolhidos por meio de processo seletivo,
permanência mínima de um ano, conforme Regimento Interno da mesma.
Ao todo, estarão sendo oferecidas 14 vagas, sendo:
07 para Engenharia Mecânica;
02 para Engenharia Elétrica;
01 para Engenharia de Materiais;
01 para Ciências da Computação;
01 para Administração;

01 Comunicação Social;
01 Arte e Mídia.
PRÉ-REQUISITOS
Para estar apto a concorrer às vagas, o candidato deve:
 Estar devidamente matriculado nos cursos de Engenharia Mecânica,
Engenharia Elétrica, Ciências da Computação, Arte e Mídia, Comunicação
Social ou Administração;
 Possuir disponibilidade mínima de 8(oito) horas semanais;
 Possuir disponibilidade de 1 (um) ano para participação na Equipe
ParahyAsas.

DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser realizadas até as 23h e 59min do dia 30 de Novembro
de 2015, através dos seguintes passos:
 Preenchimento de questionário eletrônico disponibilizado no seguinte endereço:
https://eltonbelsousa.typeform.com/to/QetesQ
 Entrega de currículo e histórico acadêmico na sala da Equipe ParahyAsas (Bloco
BR– 1º andar).

Após a realização dos passos acima citados, o candidato receberá um email de
confirmação de sua inscrição em até 48 (quarenta e oito) horas.
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
A seleção de membros será feita pela Equipe de acordo com as vagas existentes,
sendo composta por:
 Inscrição (preenchimento do questionário eletrônico, entrega de currículo e
histórico acadêmico). Até o dia 30 de Novembro;
 Análise curricular e acadêmica e disponibilidade de horários;
 Dinâmica em grupo, que acontecerá no dia 05 de Dezembro;
 Entrevista individual, entre os dias 07 e 08 de Dezembro;
 Resultado da seleção;
 Estágio probatório;
 Resultado do estágio probatório.

DAS ENTREVISTAS
As entrevistas individuais serão realizadas com os candidatos selecionados na
dinâmica em grupo. As mesmas terão seus horários divulgados para os candidatos
por e-mail e através da página da Equipe no Facebook.
Os horários estarão sujeitos à mudanças de acordo com a disponibilidade do
candidato e/ou comitê avaliador.
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado de cada etapa do processo seletivo será enviado aos candidatos por
e-mail e o resultado final será divulgado por e-mail e na página oficial da Equipe
ParahyAsas no Facebook: https://www.facebook.com/EquipeParahyasas/.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Equipe estará à disposição para tirar quaisquer dúvidas a respeito deste
processo de seleção através do seguinte e-mail equipeparahyasas@gmail.com.
Assim, é de extrema importância que o candidato se responsabilize por manter
seus dados atualizados (telefone e e-mail), para que a Equipe possa entrar em
contato com os mesmos. A não observação desse item poderá inviabilizar o
candidato de concorrer a uma das vagas disponibilizadas.

