
dfd 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
ESCOLA DE MINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULA ESCOLA DE MINAS UFOP 
EDITAL PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouro Preto, Março de 2020 



dfd 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A Equipe Fórmula Escola de Minas UFOP, através deste edital, regulamenta 

as regras e torna público o processo seletivo para trainees 2020. 

1.2. O Processo Seletivo destina-se aos alunos que estejam regularmente 

matriculados nos cursos de: 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Ciência da Computação  

 Engenharia Ambiental  

 Engenharia Civil  

 Engenharia de Controle e Automação  

 Engenharia de Produção  

 Engenharia Mecânica   

 Engenharia Metalúrgica  

 Física  

 Matemática  

 Química 

 
Tendo como finalidade oferecer uma oportunidade única aos estudantes de 

conhecer e desenvolverem um projeto automobilístico em todas as suas etapas, 

desde a elaboração e concepção do projeto, gestão, construção e testes, projeto este, 

que será avaliado e testado por Juízes na competição anual do Fórmula SAE Brasil. 

Os estudantes são estimulados a desenvolverem aptidões importantes em suas 

futuras carreiras, tais como: liderança, espirito de equipe, planejamento e capacidade 

de vender projetos e ideias. 

1.3. Este Processo tem por finalidade preencher as vagas disponíveis de Trainees 

desta equipe, que posteriormente serão alocados nas devidas subáreas, 

sendo elas: 
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 ELÉTRICA 

 ESTRUTURAS/DESIGN 

 FREIOS  

 GESTÃO 

 POWERTRAIN 

 SIMULAÇÃO 

 SUSPENSÃO/DIREÇÃO   
 

1.4. A Equipe Fórmula Escola de Minas UFOP, por ser uma Associação Civil sem 

fins lucrativos, não oferecerá remuneração aos seus membros, entretanto, 

confere ao quadro de membros selecionado, treinamentos e uma 

oportunidade única de desenvolver trabalhos técnicos, ter vivência prática 

dos conhecimentos adquiridos em sala, de trabalho em equipe, e adquirir 

conhecimentos específicos e gerais das áreas de atuação relacionadas por 

meio de práticas inovadoras. 

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. O presente edital é destinado aos alunos da UFOP, que estejam regularmente 

matriculados; 

2.2. Leitura atenta deste edital; 

2.3. Disponibilidade (no mínimo) de 12 horas semanais para dedicação às 

atividades da equipe, as quais serão distribuídas entre execução de trabalhos    

referente à subárea ao qual forem alocados, bem como reuniões,       

treinamentos, dentre outras atividades. 

2.4. Comprometer-se a seguir o estatuto e o regimento interno da equipe. 

 
3. DAS FASES DO PROCESSO E DA SELEÇÃO 

3.1. O processo seletivo para trainees 2020 será composto de três fases: 
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3.1.1. Ficha de inscrição, Histórico Escolar e currículo: O candidato deverá 

preencher o formulário de inscrição online disponível no endereço: 

https://equipefemu.wordpress.com/inscricoes 

3.1.2. PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO encaminhar a documentação 

complementar (Histórico Escolar e Currículo) para o e-mail: 

femu.em@ufop.edu.br. 

3.1.2.1. A documentação complementar deverá ser enviada no formato  

PDF e com o campo “assunto” no e-mail da seguinte forma 

Candidato_FEMU2019_NOME. 

3.1.3. Após realizar a inscrição, o candidato receberá em seu um e-mail em até  

72 horas, confirmando sua inscrição ou informando algum erro na mesma. 

3.1.3.1. O candidato será considerado desclassificado se não enviar as 

informações corretas até o final do período de inscrições, exposto no 

artigo 4. 

3.2.  Dinâmica de Grupo:  avaliar as habilidades do candidato incluindo não só 
competências técnicas, como também aspectos comportamentais. 

3.3. Entrevista: Na entrevista serão avaliadas as qualidades pessoais de cada um, 

bem como suas aspirações e desejos dentro da equipe. Para esta etapa, 

apenas uma parte dos inscritos será convocada, selecionados com base na 

nota obtida na dinâmica e no seu comportamento durante a mesma. 

3.4. Caso o candidato(a) não compareça em alguma das etapas estará 

automaticamente desclassificado(a) do presente processo seletivo. 

3.5. Caso o candidato (a) não compareça em duas etapas de processos seletivos 

distintos, será impossibilitado de participar de seleções posteriores. 

 

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Atividade Data Local 
Abertura de Inscrições 14/03/2020 Redes sociais e Site 

da Equipe 
Período de Inscrições 14/03 a 26/03/2020 Formulário Online 
Dinâmica de grupo  28/03/2020 Informado por e-mail 

ao candidato 
  Entrevistas  04/04/2020 Informado por e-mail 

ao candidato 
Início do Processo de 
Trainee 

05/04/2020 Escola de Minas 
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5. DO PROGRAMA DE TRAINEE 

5.1. Uma vez aprovado, o candidato passará por um treinamento de 02 meses, 

sendo que durante esse período, realizará as tarefas relacionadas à equipe 

FEMU. 

5.2. Ao final do programa trainee serão realizadas uma assembleia para discussão 

dos aprovados no programa trainee, suas respectivas áreas de acordo com o 

desempenho no programa e posterior efetivação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

termos deste edital. 

6.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do Processo 

nos sítios eletrônicos. Toda e qualquer mudança que venha a ocorrer será 

informada pelos canais oficiais da equipe e/ou via e-mail. 

6.3. Os casos omissos ou de interpretação duvidosa quanto ao texto deste Edital, 

serão resolvidos pela equipe responsável pelo Processo Seletivo. 

6.4. As datas informadas nesse edital poderão ser alteradas pelos responsáveis 

desse processo seletivo a qualquer momento, devendo ser informadas aos 

candidatos pelos canais de comunicação da equipe. 

6.5. Pede-se que os candidatos se atentem a todas as datas do processo seletivo. 
 

       6.6.   A relação de alunos selecionados será divulgada nos seguintes locais: 

 Instagram da equipe: @equipefemu; 

 Email dos aprovados; 

 

6.7. As eventuais dúvidas que possam surgir referentes ao presente edital deverão                

ser encaminhadas ao e-mail da equipe, femu.em@ufop.edu.br.


