
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 01/2017 

 

DO PROCESSO SELETIVO DE MEMBROS LABEM 

 

O LABEM - Laboratório de Engenharia da Motocicleta torna público, por meio 

deste edital, a abertura do processo seletivo destinado a recrutar e selecionar novos 

membros para compor a Equipe Galo de Campina - UFCG, dentre os alunos que 

atenderem aos pré-requisitos estabelecidos pela atual Diretoria da equipe. 

 

 

 

1.1. O Processo Seletivo destina-se aos alunos regularmente matriculados no curso de 

graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Comunicação Social e 

Design da Universidade Federal de Campina Grande; 

 

1.2. Este Processo Seletivo tem por finalidade a seleção de novos membros para preencher 

as vagas disponíveis desta equipe; 

 

1.3. Os interessados devem ter disponibilidade de no mínimo 6 horas semanais para 

dedicação as atividades da Equipe. 

 

 

 

2.1. Serão disponibilizadas 15 vagas a serem distribuídas de acordo com o curso, sendo: 

 

    10 vagas para alunos de Engenharia Mecânica; 

2 vagas para alunos de Engenharia de Produção; 

2 vagas para alunos de Design; 

 1 vaga para aluno de Comunicação Social. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2. DAS VAGAS 



  2.2. Requisitos do Candidato: Além dos pré-requisitos descritos no item 1.1, acrescentam-

se: 

  2.2.1. Ter disponibilidade para participar das reuniões a serem combinadas de acordo 

com as necessidades da equipe; 

 

2.2.2. Estar disponível para treinamentos, capacitações e crescimento profissional próprio 

e da equipe. 

 

 

 

3.1. O período de inscrições para o Processo Seletivo inicia-se no dia 16 de junho e termina 

no dia 03 de julho de 2017. 

 

3.2. As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário de inscrição 

(ANEXO I) e envio para o e-mail labemuaem@gmail.com junto com os seguintes 

documentos: 

A. Comprovante de matrícula / RDM; 

B. Histórico acadêmico;  

C. Curriculum Vitae. 

 

3.3. A inscrição será efetivada mediante o recebimento de e-mail de confirmação enviado a 

cada participante. 

 

3.4. Caso o candidato não receba um e-mail de confirmação de inscrição no Processo 

Seletivo até o último dia de inscrições, deverá entrar em contato pelo e-mail 

labemuaem@gmail.com. 

 

3.5.  A Equipe LABEM não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por qualquer 

motivo de ordem técnica, seja do aparelho microcomputador, da transmissão de dados, pelo 

não recebimento do e-mail, ou por anexo de qualquer arquivo corrompido dos previstos no 

subitem 3.2. deste Edital. 

 

 

 

4.1. O Processo Seletivo será composto de 3 (três) etapas, a saber: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

4. DAS ETAPAS 

mailto:labemuaem@gmail.com
mailto:labemuaem@gmail.com


 

A. 1ª Etapa – Inscrições; 

B. 2ª Etapa – Dinâmica de grupo; 

C. 3ª Etapa – Entrevista. 

 

 

 

5.1. As datas da entrevista e da dinâmica de grupo serão divulgadas entre o período de 03 

até 07 de julho de 2017, em local a ser combinado e informado a todos os inscritos em 

conformidade com os termos deste Edital; 

 

5.2.  Os horários da entrevista e da dinâmica de grupo serão marcados com os candidatos; 

 

5.3. O candidato deverá comparecer ao local de realização da entrevista e da dinâmica de 

grupo exatamente no horário marcado, a custo de eliminação em caso de não 

comparecimento. 

 

 

 

6.1. O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 14 de julho de 2017 aos 

participantes por e-mail e ao público, pelos meios de comunicação virtuais. 

 

6.2. Os novos integrantes da Equipe Galo de Campina - UFCG terão características de 

membros colaboradores, sendo considerados membros efetivos somente após o estágio 

probatório. 

 

6.3. Na divulgação dos resultados apenas constará a aptidão ou não para estágio 

probatório da Equipe. 

 

6.4. Os candidatos selecionados serão efetivamente admitidos após a finalização do 

estágio probatório e ocupação dos cargos. 

 

 

7.1. Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos 

deste edital. 

 

5. DA ENTREVISTA E DINÂMICA DE GRUPO 

6. DO RESULTADO 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



  



ANEXO I 

Formulário de Inscrição  

 

Nome: _____________________________________ 

Curso: ____________________________________ 

Matrícula: _________________________________ 

Telefone: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

1. Já participou de algum outro projeto dentro da universidade? Se sim, qual? Dê detalhes.  

 

 

 

2. Sabe usar algum software de desenho 3D? Qual? Nível básico, médio ou avançado?  

 

 

 

3. Porque tem interesse de participar desse processo seletivo? 

 

 

 

4. Se for necessário, acontecerá reuniões e atividades em horários não convencionais. Qual 

sua disponibilidade? Dê sua opinião com detalhes.  

 

 

  


