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PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE REPRESENTANTE DO
CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES UFG NO GRUPO ANPET
JOVEM
Os representantes do grupo ANPET
Jovem, no uso de suas atribuições,
comunica a abertura do processo
seletivo para seleção de vaga para mais
um representante.

1. Considerações iniciais
1.1. O grupo ANPET jovem torna público o edital para a entrada de mais um
representante;
1.2. São algumas das atribuições de um representante do curso de Engenharia de
Transportes no grupo ANPET jovem:
a) Cooperar para o fortalecimento do grupo ANPET jovem;
b) Auxiliar na organização de um Clipping/Jornal dentro do curso de
Engenharia de Transportes da UFG;
c) Auxiliar no desenvolvimento de atividades voltadas a alunos de
Graduação no Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes da ANPET
em conjunto com representantes da ANPET jovem de outras instituições.
1.3. Será ofertada 1 (uma) vaga para a composição do presente processo seletivo.
1.4. Para os casos de desistência da vaga após a aprovação no processo seletivo,
saída de algum dos membros e surgimento de mais vagas, será utilizada a lista de
espera do presente processo seletivo.

2. Requisito para a inscrição
2.1. Estão aptos a candidatar para o Processo Seletivo da ANPET jovem, os
acadêmicos regularmente matriculados no curso de Engenharia de Transportes da
Universidade Federal de Goiás, regional Goiânia, que possuírem disponibilidade de

tempo ao longo do semestre para o desenvolvimento das atividades da Anpet
Jovem.

3. Inscrição
3.1. As inscrições serão abertas em 29/08/2018 e se encerrarão às 23 horas e 59
minutos do dia 14/09/2018;
3.2. O candidato deverá enviar um e-mail com o título “Inscrição” para
anpetjovem.ufg@gmail.com, contento as seguintes informações:
a) Nome completo;
b) Número de matrícula;
c) Período atualmente cursando;
d) Contato (telefone e e-mail);
e) Histórico acadêmico atualizado (enviar em anexo);
f) Motivo do interesse.
3.3. O candidato que se inscrever após o término do período de inscrição, estará
automaticamente desclassificado do Processo Seletivo.

4. Seleção e Resultado
4.1. O Processo Seletivo acontecerá em duas etapas: entrevista e análise da
documentação enviada, por meio da média global do candidato;
4.2. A classificação e seleção dos membros estarão sobre responsabilidade dos
membros da ANPET Jovem - UFG e será realizada a partir da média entre a nota da
entrevista e a Média Global do candidato;
4.3. A entrevista dos candidatos acontecerá no dia 19/09/2018 a 21/09/2018,
com horário e local a ser definido;
4.4. A participação na entrevista é de caráter obrigatório, pois, só será analisada a
documentação dos candidatos que a fizerem;
4.5. Os resultados serão divulgados online na página do curso de Engenharia de
Transporte (https://transportes.fct.ufg.br/) e nas páginas do Divulga Engenharia
de Transportes;
4.6. Os candidatos não selecionados farão parte de uma lista de espera para casos
em que haja o surgimento de mais vagas;
4.7. Caso haja desistência, serão convocados os candidatos da lista de espera.

5. Cronograma
5.1. O presente Processo Seletivo seguirá o cronograma:

Atividade

Data

Divulgação do Edital

29/08/2018

Período de Inscrição

29/08/2018 a 14/09/2018

Convite para a entrevista

17/09/2018

Entrevista

19 e 21/09/2018

Divulgação do Resultado

21/09/2018

6. Consideração Final
6.1. Ao se inscrever, o candidato aceita as informações contidas neste Edital.

Aparecida de Goiânia, 29/09/2018.

Daniele Sousa de Almeida
Mateus Silva das Neves
Representantes do curso de Engenharia de Transportes na ANPETjovem.

