
 

 

 

 

 

 

Competição SAE BRASIL AeroDesign® 
Projeto Especial AeroDesign 2013 

Equipe Zeus 

 

EDITAL Nº 01/2013 – PROCESSO DE ADMISSÃO AO PROJETO AERODESIGN DO 

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA  

 

A Equipe Zeus, atual representante do Projeto AeroDesign do Curso de Engenharia Mecânica 

da UEMA, torna pública a abertura das inscrições para o Processo de Admissão do Projeto 

AeroDesign 2013, sendo observadas as seguintes instruções: 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O presente processo de admissão é destinado a estudantes regularmente matriculados no 

II semestre de 2012 dos cursos de graduação de ENGENHARIAS, para preenchimento de 

vagas, a ser definido de acordo com o regulamento da XV Competição SAE BRASIL 

AeroDesign. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições estarão abertas do dia 17 de dezembro até ás 23 horas e 59 minutos do 

dia 21 de Dezembro de 2012. 

2.2 Para efetuar a inscrição, o (a) candidato(a) deverá solicitar o questionário pelo e-mail da 

equipe ( equipezeus.uema@hotmail.com ). No dia 22 de dezembro será enviado o 

questionário para todos os que fizeram requerimento no período estipulado. 

 

3. DA SELEÇÃO 

 

3.1 O processo seletivo constitui-se primeiramente da resolução de um questionário técnico, 

de caráter classificatório, que deve ser enviado respondido UNICAMENTE para o e-mail da 

equipe (equipezeus.uema@hotmail.com ) em formato .PDF. O arquivo deverá ser nomeado 

como “Questionário de Admissão 2013-*nome do candidato*” e enviado até o prazo 

máximo do dia 12 de Janeiro de 2011 (sábado) ás 23 horas e 59 minutos. 

 

3.2 Em um segundo momento, os selecionados na primeira etapa, participarão de um ciclo de 

entrevistas, que servirão de base para a etapa final de seleção dos novos integrantes. 

 

3.2 A elaboração, correção e a identificação dos questionários serão feitas pela Comissão de 

Recrutamento, composta pelos Diretores do Projeto AeroDesign UEMA. Os critérios de 

avaliação são unicamente estabelecidos conforme as necessidades do projeto. 

 

OBS: 

 

 A identificação e a divulgação final dos aprovados no Processo de Admissão 2013 

ocorrerão somente após a finalização do processo seletivo e/ou divulgação e interpretação das 

regras (por parte da Direção de Projeto e Relatório) do Regulamento da Competição SAE 

Brasil AeroDesign 2013.  

 O resultado final da seleção será divulgado nos murais do CCT após o encerramento 

dos trabalhos de identificação. O processo para admissão é de responsabilidade da comissão 

de recrutamento, portanto, não cabe ao candidato interpor recurso contra o mesmo. 

_______________________________      __________________________________

THALLYS ANDERSON M. FERREIRA 

Gerente Administrativo – Equipe Zeus  
Dra. ROSSANE CARDOSO CARVALHO 

Prof.ª Orientadora – DEMECP 

 

mailto:equipezeus.uema@hotmail.com
mailto:equipezeus.uema@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

Competição SAE BRASIL AeroDesign® 
Projeto Especial AeroDesign 2013 

Equipe Zeus 

 

 

ANEXO I – CALENDÁRIO COMPLEMENTAR DE ATIVIDADES 

 

 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01. Publicação do Edital 08/12 

02. Divulgação do Edital na UEMA 10 a 14/12/2012 

03. Período para as inscrições e solicitação 

do questionário técnico 
17 a 21/12/2012 

04. Data de envio do questionário aos 

candidatos que o solicitaram 
22/12 

05. Prazo de envio do questionário 

respondido ao endereço eletrônico 

(equipezeus.uema@hotmail.com). 

12/01/2013 

06. Apresentação para a entrevista. 

Quando a 1° etapa do processo de seleção 

for finalizado e/ou após a divulgação do 

Regulamento da Competição SAE Brasil 

AeroDesign 2013 

07. Lista de Convocados para o Projeto  Quando processo de seleção for finalizado. 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 

2. Qualquer dúvida, procurar os integrantes da Equipe Zeus na sala da equipe no 

NUTENGE (Núcleo tecnológico de Engenharia) 
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