EDITAL
Processo seletivo Fórmula FIP - SAE 2018/2
A equipe Fórmula FIP - SAE abre, por meio deste edital, o processo seletivo
geral 02/18. O objetivo é recrutar novos alunos para preencher o quadro de
participantes da equipe.
1. Requisitos
1.1. Ser aluno de graduação ou pós-graduação regularmente matriculado em
qualquer curso das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros.
1.2. Ter disponibilidade para participar das atividades rotineiras de equipe;
1.3. Ter compromisso e vontade de aprender;
1.4. Ser assiduidade;
2. Inscrições
2.1. Data de inscrição do período de 28/08 a 01/09;
2.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por formulário digital,
disponível em https://goo.gl/forms/HUEM4ShmsG1tatM62, sendo necessário o
correto preenchimento das informações. Demais informações podem ser
solicitadas no decorrer do processo seletivo e deverão ser entregues, sobre pena
de eliminação do candidato no processo seletivo;
3. Seleção
3.1. Os candidatos selecionados passam a ter vínculo com a equipe como
membros e estarão submetidos a avaliação por um período de um mês, a contar
da data de incorporação.
3.2. O processo consistirá de três etapas sendo:
3.2.1. Inscrição online;
3.2.2. Prova teórica;
3.2.2. Dinâmica de equipe, acontecerá no CEPEAGE após 5 dias da realização
da prova. (Horário a confirmar por e-mail).
3.3. Entrevista individual 3 dias após a etapa anterior em local e horário a ser
confirmado junto com o candidato;
Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias;
3.4. A escolha dos membros levará em questão primordialmente as
necessidades da equipe e o perfil do estudante;
3.5. É de suma importância que o candidato se mantenha informado das
informações recebidas por e-mail, assim como dia e horário das atividades
relacionadas ao processo. Caso se impossibilite de comparecer, enviar e-mail
informando necessidade de alteração de horário para formulafip@gmail.com;
3.6. O resultado será divulgado em www.facebook.com/formulafipmoc e
Instagram @formulafip no dia 15/09 para iniciar a fase de treinamentos junto a
equipe.

4. Informações gerais
4.1. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão entre em contato conosco via e-mail
formulafip@gmail.com;
4.2. Os estagiários aceitos no processo seletivo começam suas atividades com
início previsto para o dia 18/09.

