
                                                                                                                      

 

 

 

 

EDITAL  

PROCESSO SELETIVO BAJACUÍ 

2020/01 

 

 A Equipe Bajacuí registrada com o número 049446 da Universidade Federal de 

Santa Maria – Campus Cachoeira do Sul apresenta o Edital nº 2 referente ao Processo 

Seletivo 2020. 

Equipe Bajacuí – Projeto Baja SAE 

 A Equipe Bajacuí tem como objetivo desenvolver um protótipo monoposto fora 

de estrada (off road) do tipo gaiola (minibaja) visando a aplicação prática das 

disciplinas propostas nos cursos de engenharia.  

 O desenvolvimento do protótipo deve atender os requisitos definidos no 

regulamento da competição Baja SAE – Brasil, além da avaliação dos projetos de cada 

setor da equipe através de provas específicas. 

Requisitos: 

• Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFSM-

Campus Cachoeira do Sul. 

• Ter disponibilidade de, no mínimo, 1 ano para participar do projeto. 

Carga horária: 

 A carga horária exigida para cada integrante é de 10 horas semanais para a 

realização das atividades da Equipe.  

Remuneração: 

 As vagas ofertadas não possuem remuneração, caracterizando como atuação 

voluntária. Conforme a disponibilidade,a Equipe Bajacuí concorrerá a bolsas dos editais 

da UFSM. 

 Os candidatos aprovados serão adicionados no projeto de ensino, computando 

desta forma horas de atividades e certificado. 

 



                                                                                                                      

Vagas: 

 Serão oferecidas o total de 12 vagas, sendo: 

CURSO TOTAL DE VAGAS 

Engenharia Mecânica 6 

Engenharia Elétrica 3 

Engenharia Agrícola 1 

Engenharia de Transportes e Logística 1 

Arquitetura e Urbanismo  1 

  

 Caso não sejam preenchidas o número mínimo para cada curso, as vagas serão 

redistribuídas. 

 Todos os candidatos aprovados iniciarão suas atividades na Equipe como 

trainees. 

Etapas da Seleção: 

 A seleção ocorrerá em 8 etapas. 

1. As inscrições ocorrerão do dia 04/05/2020 até o dia 31/05/2020 às 23:59h através do 

preenchimento do formulário em https://forms.gle/TfMfzQ2JWPW2FmRU9. O 

formulário deverá ser preenchido com a conta do Gmail. Inscrições recebidas fora deste 

prazo ou por outra forma de inscrição não serão aceitas. Ao término das inscrições, 

ocorrerá a primeira seleção de candidatos que será definindo através do Histórico 

escolar e Currículo Vitae.  

Documentos exigidos: Histórico escolar e Currículo Vitae; 

2. Análise dos formulários. 

3. Divulgação da lista dos candidatos inscritos na página da Equipe disponível em 

www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/projeto-

bajacui/. Além disso, cada candidato receberá um e-mail informando o local e horário 

para as etapas de entrevista individual e dinâmica de grupo. Portanto, fique atento a 

eventuais e-mails direcionados para spam. 

4. A entrevista individual ocorrerá no dia 08/06/2020. Nesta etapa, acontecerão 

entrevistas com cada candidato.  

Obs.: Caso as atividades práticas seguirem suspensas até a presente data, as entrevistas 

individuais serão realizadas vídeo conferência. 

5. A dinâmica de grupo será realizada no dia 10/06/2020 durante a tarde. Contará com a 

participação em grupo de todos os candidatos para a realização de dinâmicas 

selecionadas pela Comissão de Seleção a partir dos horários estabelecidos via e-mail. 

Obs.: A dinâmica em grupo ocorrerá apenas se houver normalidade nas atividades 

práticas da universidade.  

https://forms.gle/TfMfzQ2JWPW2FmRU9
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/projeto-bajacui/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/projeto-bajacui/


                                                                                                                      

6. Avaliação do desempenho dos candidatos nos eventos do dia 10/06/2020. 

7. Divulgação dos candidatos aprovados no dia 12/06/2020 via e-mail, redes sociais e 

página da Equipe.  

8. Período de experiência de 2 (dois) meses para os candidatos selecionados.  

OBSERVAÇÕES: 

• Caso houver um grande número de candidatos, as etapas de entrevista 

individual e dinâmica de grupo serão distribuídas em dois dias distintos. As 

novas datas serão informadas via e-mail, rede sociais e página da Equipe. 

• O não comparecimento do candidato nas etapas de entrevista individual e 

dinâmica de grupo, será considerado desistência. 

• Atrasos implicarão em perca de pontos. 

 

Dúvidas: 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Equipe através do e-mail: 

bajacui@gmail.com ou com os membros da Comissão de Seleção. 

 

 

Comissão de Seleção 

Eduardo Knebel  

Guilherme da Silva Oliveira 

Maikson Luiz Passaia Tonatto  

Marcos Vinicius Pivetta 

Nicholas Gabriel  

Nisrin Naiel Dib Khaled  

Paulo Henrique Fontana Lehmen  


