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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O processo seleção dos novos membros para projeto será para 

todos os alunos  que estejam matriculados na Universidade Candido 

Mendes - Campos, desde que não estejam no primeiro ou últ imo período 

da faculdade, tendo ofertadas diversas áreas de atuação tanto na 

construção do veículo quanto na administração do projeto , veja abaixo as 

áreas que foram abertas vagas neste processo  seletivo:  

 

Para conhecer mais sobre o projeto cl ique aqui.  

O processo selet ivo  será constituído em três etapas para a 

avaliação do candidato elas são: 

1ª Fase - Inscrição 

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 00h00min do  dia 

26 de fevereiro de 2018  até às 23h55min do dia 09 de março de 2018 ,  

para se inscrever clique aqui.  

O candidato poderá se inscrever em até duas áreas das que já 

foram descritas anteriormente. No entanto o Conselho Deliberat ivo tem 

poder para realocar o candidato para outra vaga caso haja ne cessidade. 

Será aceita somente uma única inscrição por candidato, sendo 

que em caso de multiplicidade, será considerada a últ ima  inscrição. 

A inexatidão ou falsidade das informações prestadas no momento  

da inscrição, implicarão na el iminação sumária do candidato e caso não 
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seja percebido após a entrada do membro poderá acarretar em 

problemas durante futuras competições e atividades do projeto.  

2° Fase - Prova Técnica 

A prova será realizada no dia 19 de março de 2018 , Segunda-

Feira, com horário e local marcado via e-mail dos candidatos que se 

inscreveram no processo selet ivo.  

Serão 20 questões objetivas terão 04 alternativas, contendo sendo 

divididas em duas partes com 10 questões:  

1º Conteúdo: Parte A do regulamento da competição BAJA SAE, 

para acessar este arquivo cl ique aqui. 

2º Conteúdo: Estatuto do projeto UCAM BAJA, para acessar este 

arquivo cl ique aqui. 

Os membros da equipe que não forem dos cursos de Engenharia, 

não poderão se inscrever como membros da equipe na competição 

devido ao regulamento, porém poderão participar da competição como 

visitantes e normalmente das demais atividades fora da competição.  

3° Fase - Entrevista 

As convocações para a 3° Fase Entrev ista serão realizadas por e-

mail assim como a divulgação do horário da entrevista e o resultado do 

processo seletivo. 

CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

21/02/2018 Lançamento do Edital  

26/02/2018 Abertura das Inscr ições (1° Fase) 

09/03/2018 Encerramento das Inscrições (1° Fase) 

19/03/2018 Prova Técnica (2° Fase) 

20/03/2018 Divulgação do resultado da 2° Fase 

21/03/2018 Entrevista (3ª Fase)  

22/03/2018  Divulgação do resultado da 3° Fase 

23/03/2018 Iníc io das At ividades  
 

https://baja.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2018/02/RATBSB-parte-A.pdf
https://baja.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2018/02/Estatuto-UCAM-BAJA-2018.pdf

