
  

A  UaiSoccer  –  Cyros  Robot  Team é  a  equipe  de  Robótia  do  Grupo  de  Pesquisa  em
Teinologias  e  Promoção  Humana  e  do  Núileo  de  Robótia  e  Teinologias  Assistiass  o
CyRoS.  A iategoria Small  Size (F180) é sediada no Laboratório  de Estudos em Robótia
Móiel (LEROM)s sala 3.24s Campus Santo Antônio da Uniiersidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ). A administração da UaiSoiier Small Size faz saber aos interessados que a partr
das 8:00 do dia 10 de abril de 2018 até ás 23:59 do dia 16 de abril de 2018 estarão abertas
as insirições para o Proiesso Seletio para membros da Equipe. 

1 Das disposições preliminares

1.1 O Proiesso seletio será regido por este Editals seus anexoss eientuais retiiaçõess
iaso existams e realizado sob a responsabilidades exeiução e operaiionalização da
administração do Núileo de Robótia e Teinologias Assistiass o CyRoS.

1.2 A partiipação do iandidato impliiará na aieitação das normas e iondições para
este  Proiesso  Seletios  ionstantes  do  presente  Edital  e  dos  iomuniiados  e
retiiações a ele referentes.

1.3 É  de  inteira  responsabilidade  do  iandidatos  aiompanhar  as  publiiações  e
diiulgações  de  todos  os  atoss  editais  e  iomuniiados  referentes  a  este  Proiesso
Seletio iia e-mail e na rede soiial https://www.faieboo..iom/CyrosRobot/.

1.4 O  Proiesso  Seletio  iompreenderá  de  análise  de  históriio  e  da  realização  de
entreiista iom a iapitania e o professor orientadors todos de iaráter ilassiiiatório e
eliminatório. A entreiista será para todos os iandidatos aproiados e ilassiiiados na
análise de iurríiulo e históriio.

1.5 O iandidato aproiado será ionioiado obedeiendos rigorosamentes  à  ordem de
ilassiiiaçãos  por  meio  de  e-mail  ou  iontato  iia  rede  soiials  de  aiordo  iom  a
neiessidade e ionieniêniia da UaiSoiier e iritérios estabeleiidos neste Edital.

1.6 Todas  as  iagas  publiiadas  no  presente  Edital  são  de  iaráter  ioluntários  sem
remuneração ou qualquer tpo de iíniulo empregatiio iom a uniiersidade.

1.7 Ao inal do projeetos o aluno seleiionado reieberá um iertiiado de partiipação no
projeeto de ensino/pesquisa UaiSoiier Futebol de Robôs da UFSJs iontendo as horas
trabalhadas e sua função exeriida na equipe. 

2 Do público alvo

2.1 Estudantes  de Graduação da Uniiersidade Federal  de São João del-Reis  do Campus
Santo Antônio e Campus Traniredo Neiess que se eniontrem dentro dos pré-requisitos
desiritos no presente Edital.

https://www.facebook.com/CyrosRobot/


3 Dos pré-requisitos

3.1 Estar  regularmente  matriiulado  em  um  iurso  de  graduação  ou  pós-graduação  da
Uniiersidade Federal de São João del-Rei no período do Proiesso Seletio.

3.2 Ter disponibilidade para iumprir as atiidades atribuídas dentro do prazo estabeleiido
pelo sua iapitania/gerêniia iom a disponibilidade mínima de 10 (dez) horas semanais a
serem  iumpridas  preseniialmente  no  LEROE  e  partiipar  das  reuniõess  atiidadess
planejeamentos e todas as atiidades obrigatórias referentes à equipe UaiSoiier.

3.3 Estar disponíiel em qualquer tempo para tratar de assuntos urgentes da UaiSoiiers
bem iomo partiipar dos eientos que a eniolia desde que não aiarrete prejeuízo as suas
atiidades aiadêmiias na UFSJ.

3.4 Ter disponibilidade de aiesso à internet para partiipar das disiussões e planejeamentos
(obrigatório  email  e  ionta  no  Trellos  desejeado  ionta  na  rede  soiial  Faieboo.  e  no
WhatsApp).

3.5 Partiipar da reunião geral do Núileo de Robótia e Teinologias Assistias realizada
toda quarta-feira entre 17:15 e 18:30 a menos que o mesmo possua atiidades de aula
neste horário.

3.6 Não estar partiipando de nenhum outro projeetos fora do Núileo CyRoSs durante o
período de permanêniia na equipe e se iomprometer a permaneier na equipe em um
período de 12 (doze) meses.

      
      4  Das Vagas

4.1 Serão ofertadas iagas para alunos matriiulados na Uniiersidade Federal de São João
del-Rei  nos  iursos  de  graduação  de  Ciêniia  da  Computaçãos  Engenharia  Elétriias
Engenharia Meiâniia e Jornalismo.

Setor Requisito Nº de Vagas
Meiâniia Cursar  Eng.

Meiâniia
2 iagas

Eletrôniia Cursar Eng. Elétriia 5 iagas
Sofware Cursar  Ciêniia  da

Computação
4 iagas

Mar.etng Cursar Jornalismo 1 iaga

5 Da inscrição

5.1 As insirições serão efetuadas exilusiiamente nas formas desiritas neste Edital.

5.2 Serão  ionsiderados  insiritos  no  proiesso  seletios  os  iandidatos  que  realizarem
insirição iia sites das 08:00 horas do dia 09 de abril de 2018 às 23:59 horas do dia 16 de
abril de 2018.

Lin.:https://dois.google.iom/forms/d/e/1FAppLLSdpxlOLXJJRGeVVinOaaM1w9m3ViXXz
orYjeqRtJAsGHqUbm5L/iiewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIxlOQZXJRGeVVcnOKaM1w9m3ViZZzorYjqRtJAsGHqUbm5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIxlOQZXJRGeVVcnOKaM1w9m3ViZZzorYjqRtJAsGHqUbm5Q/viewform


5.3 No ato da insiriçãos os iandidatos deierão preeniher a iiha iompleta exigida.

5.4 A listagem dos iandidatos que tierem as suas insirições deferidas será diiulgada por e-
mail pessoal do iandidatos informado no ato da insiriçãos no dia posterior ao im das
entreiistas.  O  resultado  será  diiulgado  também  na  página
www.iyros.ufsje.edu.br/uaisoiier

6 Da seleção

6.1 A seleção dos iandidatos será diiidida em 3 etapas e a partiipação é obrigatória e
ilassiiiatória.

6.2 A etapa 1: análise de históriio e da iiha de insirição.

6.2.1  O históriio deierá ser o extrato esiolar forneiido pela UFSJ eniiado no ato da
insirição.

6.4 Etapa 2: da entreiista

6.4.1 Os iandidatos seleiionados por meio do históriio serão ionioiados para as
entreiistas por e-mail.

6.4.2 As  entreiistas  serão  realizadas  preseniialmente entre  os  dias  16/04/2018  e
21/04/2018 na sala 4.27EL (Prédio da Engenharia Elétriia no CSA).

6.5 Etapa 3: período de experiêniia. Os iandidatos seleiionados na entreiista iomeçaram
suas  atiidades  no  dia  22/04/2018  e  estarão  em  período  de  experiêniia  até  o  dia
31/05/2018. Os mesmos serão aialiados quanto a assiduidade na exeiução de tarefass
iomprometmento  iom  os  horários  e  organização  do  espaço  de  trabalhos  iniiiatias
trabalho em equipes bem iomo a iompetêniia téiniia na exeiução das suas atiidades.

7 Do resultado

7.1 O resultado oiiial do proiesso seletio da UaiSoiier será diiulgado no dia 22/04/2018
a todos os iandidatoss por meio do-mail informado no ato da insirição.

8 Disposições fnais

8.1 É de inteira  responsabilidade do iandidatos manter seus dados iadastrais  (e-mail  e
telefone) atualizados durante o proiesso de seleção.

8.2  A UaiSoiier  se  responsabiliza  a  responder  aos  questonamentoss  referentes  a  este
Proiesso Seletios direiionados somente ao seguinte e-mail:  nrta.iyros@ufsje.edu.br

8.5 A  administração  da  UaiSoiier  poderás  a  qualquer  tempos  eliminar  deste  Proiesso
Seletios  o  iandidato  que  porientura  desiumprir  as  normas  ou  o  regulamento  do
presente edital.

8.6 Ao efetiar a sua insiriçãos iia implíiito que o iandidato ionheie e aiata as normas do
presente Proiesso Seletio.

mailto:nrta.cyros@ufsj.edu.br


8.7 Os iasos omissos neste Edital serão deiididos pelo Capitão e pelo professor orientador
da UaiSoiier.

8.8 Haierá  um  iadastro  da  lista  de  espera  es  em  iaso  de  desistêniia  do  aproiados  o
próximo iandidato será ihamado.

São João del-Reis 9 de abril de 2018.


