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NET
O NET – Núcleo de Engenharia e Tecnologia da Faculdade Madre Thaís, faz
saber aos interessados que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo
de membros efetivos para a gestão 2019. O processo será regido por esse Edital,
aprovado em 14 de novembro de 2018 pelo Diretor da Faculdade Madre Thaís.
1. INSCRIÇÃO:
1.1. Antes de fazer sua inscrição deverá ler este Edital atentamente, e
acompanhar todas as atualizações referentes ao processo seletivo
disponibilizados nas mídias sociais da instituição, nos murais e no
site www.faculdademadrethais.com.br.
1.2. Somente poderão concorrer a uma das vagas definidas neste
Edital o candidato que estiver regularmente matriculado no Curso
de Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica da Faculdade Madre
Thaís.
1.3. As inscrições serão gratuitas e efetivadas através do
preenchimento da ficha de inscrição, conforme Anexo I, no período
de 19/11/2018 à 30/11/2018.
1.4. No período de 19/11/2018 à 30/11/2018 o candidato deverá
entregar na Secretaria Acadêmica, em envelope lacrado, os
seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ficha de Inscrição devidamente preenchida;
Fotocópia do documento de identificação;
Comprovante de matrícula do semestre corrente emitido pela FMT;
Currículo elaborado via Plataforma Lattes/CNPQ;
Histórico acadêmico;
Foto 3x4
1.5.

1.6.

1.7.

As inscrições serão homologadas somente com a entrega de todos
os documentos descritos no item anterior. O candidato que não
apresentar toda a documentação exigida ou informar dados
incompletos será desclassificado do processo seletivo.
A inscrição do candidato neste processo seletivo implicará o
conhecimento e a táctica aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
Declarações falsas feitas durante o processo de seleção
determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos
os atos dela decorrente, em qualquer época, sem prejuízos penais
e cíveis cabíveis.
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2. DURAÇÃO
2.1.

A vigência será de 12 meses, iniciando em 01/01/2019 à
31/12/2019 o desenvolvimento das atividades

3. VAGAS
3.1.

3.2.

O número de vagas a serem oferecidas pelo NET no Edital 01/2018
serão de 15 vagas. A alocação dos aprovados em cada diretoria
será feita de forma a aliar o julgamento da Diretoria Geral do NET
com os interesses e as habilidades do aprovado. Podem ser
convocados novos candidatos ao longo do período de vigência do
presente edital caso houver vagas remanescentes conforme a
classificação do processo seletivo.
Caso venha a decidir por qualquer mudança em relação às vagas,
o NET dará ampla divulgação às alterações definidas com
antecedência.

4. ETAPAS
4.1. O Processo Seletivo constará de análise de currículo lattes,
histórico e entrevista.
4.2. A seleção se realizará em uma etapa eliminatória e duas
classificatórias.
a) Eliminatórias: análise documental;
b) Classificatórias: análise do currículo lattes, histórico e
entrevista.
4.2.1. A primeira etapa será a eliminatória, que corresponderá a
análise dos documentos pessoais requeridos.
4.2.2. A segunda etapa será classificatória, primeiramente análise do
currículo Lattes e histórico conforme Anexo II, e posteriormente
uma entrevista individual a ser realizada no dia 03/12/2018 com
um representante da Diretoria Geral do NET, de acordo com o
Anexo III. Essa etapa destina-se a avaliar o desempenho e
comportamento do candidato, sendo que a pontuação para
cada um será de 0 a 10 pontos.
4.3. Em caso de discordância com alguma etapa do processo seletivo,
ou ainda, com o Resultado Final, o candidato deverá entrar em
contato com a Diretoria Geral do NET através do e-mail
nucleodeengenhariafmt@gmail.com com o assunto: “ Discordância
Processo Seletivo 2018” com a reclamação ou recurso
devidamente fundamentado no prazo de 01 (um) dia após a
conclusão da etapa que aponta possíveis irregularidades. Depois
desse prazo, não serão aceitas quaisquer reclamações ou
recursos.
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4.4.

Cronograma:
ETAPAS
Período de inscrições
Análise documental
Análise do Currículo
Histórico
Entrevistas
Resultado Final

lattes

PERÍODO
19/11/2018 – 30/11/2018
01/12/2018
e 01/12/2018
03/12/2018
05/12/2018

5. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
5.1.

5.2.

O NET reserva-se o direito de alterar as datas de realização das
etapas neste Edital, bem como o de cancelar o Processo Seletivo,
em razão de força maior ou caso fortuito, a critério da própria
empresa. Em qualquer desses casos, porém, o NET
responsabiliza-se por dar, com antecedência, ampla divulgação
sobre as alterações feitas.
O candidato portador de necessidades especiais deverá
encaminhar solicitação de tratamento especial obrigatório para o email nucleodeengenhariafmt@gmail.com com o assunto
“Necessidade de Atendimento Especial”, sob pena de não
atendimento do requerimento, contendo laudo médico justificativo.

6. RESULTADO
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A divulgação do resultado final do Processo Seletivo será feita nas
mídias
sociais,
nos
murais
e
no
site
www.faculdademadrethais.com.br.
O resultado final do Processo Seletivo será definido com base no
mapeamento de competências dos candidatos, bem como na
avaliação do formulário de inscrição e no desempenho dos
candidatos em todas as etapas, a critério da Direção Geral do NE.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média
igual ou superior a 7,0 (sete) pontos na escala de zero a dez e
serão desclassificados na ordem decrescente de suas médias
apuradas nas etapas.
Ocorrendo igualdade de médias, o desempate será feito,
sucessivamente:
a) Pela nota da entrevista;
b) Pelo rendimento semestral global (Histórico).

7. VINCULAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
7.1.

Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado
formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o
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7.2.

7.3.

processo de vinculação na data fixada para a realização desses
procedimentos.
Os candidatos aprovados deverão acompanhar as publicações das
convocações nas mídias sociais, nos murais e no site
www.faculdademadrethais.com.br.
Cada um dos membros efetivados do NET será automaticamente
afastado caso não tenham mais vínculo com a FMT.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

A participação como membro do NET é um trabalho voluntário e,
portanto, não gera vínculo empregatício.
O NET pode utilizar imagens nos dias de realização do Processo
Seletivo, para fins de divulgação, sem qualquer ônus ou obrigações
para com os candidatos que forem fotografados ou filmados.
Serão automaticamente eliminados deste processo seletivo os
candidatos que não cumprirem as normas estabelecidas nesse
edital.
Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Diretoria
Geral do NET.
A inscrição do candidato no Processo seletivo implicará na
aceitação de todos os termos desse edital.
O candidato será o único responsável pela veracidade das
informações e documentos encaminhados, isentando o NET de
qualquer responsabilidade civil ou penal por eventuais
irregularidades.
Quaisquer dúvidas referentes a esse edital ou outras que
necessitem de esclarecimento, entrar em contato com a Diretoria
Geral do NET pelo e-mail nucleodeengenhariafmt@gmail.com o
assunto “Dúvidas edital”.

Ilhéus 14 de novembro de 2018.

________________________

____________________________

EUSÍNIO LAVIGNE GESTEIRA

CARLOS ARMANDO ROCHA FILHO

DIRETOR GERAL – FMT

PRESIDENTE DO NET
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
NET (Núcleo de Engenharia e Tecnologia da Faculdade Madre Thaís)

1. DADOS PESSOAIS
NOME: ____________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____
CPF: _________________________________

ENDEREÇO
AV/RUA: ____________________________________________________
BAIRRO: ____________________________________________________
CIDADE: ____________________________________________________
ESTADO: ___________________________________________________
CEP: _______________________________________________________

TELEFONE: __________________________________________________
EMAIL: ______________________________________________________

2. JUSTIFICATIVA PARA SER MEMBRO DO NET
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO II
BAREMA AVALIAÇÃO DO CURÍCULO LATTES E HISTÓRICO
NET (Núcleo de Engenharia e Tecnologia da Faculdade Madre Thaís)

DESCRIÇÃO
Participação em
seminários, palestras,
jornadas, encontros e
congressos (Máximo de
05 participações).
Resumo em Anais de
Congresso (Máximo de
05 resumos).
Apresentação de
Trabalho em Congresso
(Máximo de 05
apresentações)
Estágios
extracurriculares até 40
horas (Máximo de 05
estágios).
Monitoria de ensino
(Máximo de 03
semestres).
Taxa de Aprovação por
média (Histórico)
Média final acima de 8
pontos (Histórico)

NOTAS/PONTOS
(MÁXIMOS)

NOTA/PONTOS
OBTIDOS

0,6

0,7
0,7

0,8

0,7
0,8
0,7

TOTAL DE PONTOS: ___________________
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ANEXO III
BAREMA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
NET (Núcleo de Engenharia e Tecnologia da Faculdade Madre Thaís)

DESCRIÇÃO
POR QUE ESTÁ SE
CANDIDATANDO PARA
PARTICIPAR DO NET?
COMO SUA
EXPERIENCIA PODE
COLABORAR PARA O
NET?
COMO A SUA
PARTICIPAÇÃO NO
NET PODE
COLABORAR PARA A
SUA FORMAÇÃO

NOTAS/PONTOS
(MÁXIMOS)

NOTA/PONTOS
OBTIDOS

1,8

1,6

1,6

TOTAL DE PONTOS: ___________________

