Edital nº2/2017 de 06/11/2017

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Ciências e Tecnologias
Liga Acadêmica de Logística
Edital Nº1/2018 de 06/11/2017
PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE MEMBROS PARA A LIGA
ACADÊMICA DE LOGÍSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS.
A Direção da Liga Acadêmica de
Logística (LALOG), no uso de suas
atribuições conforme o Estatuto das
Ligas Acadêmicas de Logística da
Universidade de Goiás, representada
pela
Faculdade
de
Ciências
e
Tecnologias comunica a abertura do
processo seletivo para seleção de
membros.

1. Considerações iniciais
1.1. Conforme o Estatuto da Liga de Logística (LALOG), a direção da LALOG torna
público o Edital para a seleção de membros.
1.2. São alguns dos deveres dos membros da Liga Acadêmica, conforme o Estatuto
da LALOG:
a) respeitar e cumprir as disposições do Estatuto das LALOG;
b) lutar pelo fortalecimento das LALOG;
c) cooperar para conservação do patrimônio do LALOG;
d) cumprir com a sua respectiva função dentro da Liga Acadêmica;
e) cumprir com no mínimo 75% da carga horária realizada pela Liga
Acadêmica;
1.3. Serão ofertadas 10 (dez) vagas para a composição da LALOG no presente
Processo Seletivo.
1.4. O membro selecionado no presente Processo Seletivo atuará na LALOG por um
ano, 2018.

2. Requisito para a inscrição
2.1. Estão aptos a candidatar para o Processo Seletivo da LALOG, os acadêmicos
regularmente matriculados na Universidade Federal de Goiás, regional Goiânia,
que possuírem disponibilidade semestrais para o desenvolvimento de atividades
da LALOG.
2.2. As 10 vagas ofertadas pela LALOG serão distribuídas da seguinte forma:
a) 10 (dez) vagas para alunos de graduação da UFG que estejam
regularmente matriculados no semestre letivo. Sendo 6 vagas destinadas
a alunos do curso de Engenharia de Transportes e as 4 restantes a demais
cursos.
2.2.1. A lista de espera será formada pelos candidatos não selecionados na
primeira chamada do processo seletivo segundo ordem decrescente de
classificação.

3. Inscrição
3.1. As inscrições serão abertas ao 06/11/2017 e se encerrarão às 23 horas e 59
minutos do dia 17/11/2017.
3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet.
3.3. O candidato deverá enviar um e-mail com o título “Inscrição” para
LaLogUFG@Outlook.com, contento as seguintes informações:
a) Nome completo;
b) Número de matrícula;
c) Curso e período atualmente cursando;
d) Contato (telefone e e-mail);
e) Histórico escolar atualizado (enviar em anexo);
f) Motivo do interesse.
3.4. O candidato que se inscrever após o término do período de inscrição, estará
automaticamente desclassificado do Processo Seletivo.
3.5. A LALOG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por
quaisquer motivos.

4. Seleção e Resultado
4.1. O Processo Seletivo acontecerá em duas etapas: entrevista e análise da
documentação enviada.
4.2. O resultado do processamento das inscrições será divulgado no 18/11/2017,
juntamente com o horário das entrevistas a serem realizadas no dia 30/11/2017 a
01/12/2017, quinta-feira e sexta-feira.
4.3. A classificação e seleção dos membros estará sobre responsabilidade da
Direção da LALOG e seguirá os seguintes critérios:

Critério

Pontuação

Entrevista

1 a 10

Média Global

MG < 5,0 = 0
MG ≥ 5,0 = 3
2

Participação na Primeira
Palestra

4.4. A entrevista dos candidatos acontecerá no dia 30/11/2017 a 01/12/2017,
com horário e local a ser definido.
4.5. A participação na palestra e na entrevista é de caráter obrigatório, pois, só será
analisada a documentação dos candidatos que realizaram os testes e que foram
entrevistados.
4.6. Os resultados serão divulgados online nas páginas da Liga Acadêmica de
Logística (https://www.facebook.com/lalogufg/), Faculdade de Ciências e
Tecnologias (https://www.fct.ufg.br/) e da Engenharia de Transporte
(https://transportes.fct.ufg.br/).
4.7. Será divulgado a lista de classificação, sendo os dez primeiros candidatos
convocados para participar da LALOG.
4.8. 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

06/11/2017

Período de Inscrição

06/11/2017 a 17/11/2017

Homologação da inscrição

18/11/2017

Convite para a entrevista

20/11/2017

Entrevista

30/11/2017 a 01/12/2017

Analise dos documentos

02/12/2017

Divulgação do Resultado

04/12/2017

Apresentação da Liga aos novos
membros
Início das atividades

08/12/2017
13/03/2018

6. Considerações Finais
6.1. O Estatuto das LALOG será divulgado juntamente com o presente Edital.
6.2. A apresentação de informações desconexas e inverdades ensejará na
desclassificação
do
candidato.
6.3. Ao se inscrever, o candidato aceita as informações contidas neste Edital.

Goiânia, 06/11/2017.

Jordana Alves Felipe
Secretária Geral da Liga Acadêmica de Logística.

