Processo Seletivo
Edital no 01/2017
________________________________________________________________________
A Escola Piloto de Computação da Universidade Federal de São Carlos (EPiC - UFSCar) torna público o
processo de seleção para novos membros. Os interessados deverão atender aos requisitos e obedecer ao
cronograma de atividades especi cado neste edital.

SOBRE A EPiC - ESCOLA PILOTO DE COMPUTAÇÃO
A Escola Piloto de Computação (EPiC - UFSCar) é uma organização formada e gerida por alunos e
professores do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (DC - UFSCar) que
se reúnem para estudar e ensinar tópicos relacionados à área da Computação e que não são
contemplados pela grade curricular o cial dos cursos do Departamento. Os principais objetivos da EPiC
são:
● Aprofundamento no conhecimento e na prática dos alunos participantes em temas importantes e
recorrentes na área da Computação;
● Aproximação entre Universidade e Empresas, Startups, Espaços de Coworking, Aceleradoras e
outros grupos ou instituições;
● Interdisciplinaridade;
● Atuação coletiva;
● Formação acadêmica ampla do aluno.
Mais informações em: epic-ufscar.org

PRÉ-REQUISITOS
Para inscrição no processo seletivo o candidato deverá:
● Estar o cialmente matriculado em curso de graduação em Ciência da Computação ou
Engenharia da Computação na UFSCar;
● Ter disponibilidade de 5 (cinco) a 10 (dez) horas semanais dedicadas à atividades da EPiC;
● Possuir interesse em educação e temas relacionados;

PERFIL DESEJADO
Serão considerados os candidatos que demonstrarem as seguintes características:
● Ser motivado e estar disposto a aprender muito em pouco tempo;
● Ser organizado e saber lidar com responsabilidades de maneira e caz e e ciente;
● Possuir boas habilidades de comunicação ou estar disposto a desenvolvê-las;
● Saber trabalhar em equipe e respeitar diferentes opiniões e experiências dos parceiros;
● (NÃO-OBRIGATÓRIO) Possuir experiência em administração e gestão de pessoas;
● (NÃO-OBRIGATÓRIO) Possuir experiência em marketing e edição de imagem e vídeo;
● (NÃO-OBRIGATÓRIO) Possuir experiência em ensino, palestras e apresentações em geral.

INSCRIÇÕES
Período de inscrição
Local de inscrição

de 23/08/2017 até as 18h00 do dia 04/09/2017
somente online por meio do seguinte endereço eletrônico:
epic-ufscar.org

VAGAS
A EPiC informa que há diversas vagas disponíveis em todas as Coordenadorias para início imediato de
atividades no semestre acadêmico de 2017/2. As Coordenadorias são: Administração, Marketing e
Identidade Visual, Assuntos Externos, e Ensino, sendo que todos os membros participam ativamente nesta
última. Mais detalhes sobre as coordenadorias podem ser obtidos no site da EPiC.

PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo da EPiC do presente Edital consiste em três etapas:
1. Análise de currículo:
O candidato deverá enviar suas informações e aptidões via formulário online no momento da
inscrição. Estas informações serão analisadas pela Comissão de Seleção da EPiC.
2. Dinâmica de grupo:
Candidatos aprovados na primeira etapa serão agrupados e deverão preparar e executar uma
aula teste para a Comissão de Seleção da EPiC. Temas da apresentação e grupos serão
pensados de acordo com as informações e habilidades identi cadas nos currículos dos
candidatos. Outras atividades poderão ser propostas em tempo de execução da dinâmica.
3. Entrevista individual:
O candidato aprovado nas etapas anteriores será convocado para uma entrevista com membros
da Comissão de Seleção, em local e data previamente informados via e-mail.
Ao nal de cada etapa, um feedback será enviado ao candidato no endereço de e-mail informado
no momento da inscrição.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Uma Comissão de Seleção será formada por membros ativos da EPiC e tal comissão levará em
consideração o candidato que:
● Possua os pré-requisitos indicados no presente edital;
● Cumpra com o cronograma estabelecido;
● Demonstre valores que se assemelham aos do grupo;
● Tenha um per l pro ssional condizente com o esperado pelo grupo.
A EPiC UFSCar mantém uma política em favor da diversidade e inclusão e, portanto, todos os
candidatos serão considerados independentemente de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de
pessoa idosa ou com de ciência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Todas as
etapas e análises ocorrerão de maneira imparcial e livre de preconceitos.

RESULTADO
O resultado nal será divulgado no endereço epic-ufscar.org e na página o cial da EPiC no Facebook:
fb.com/epic.ufscar, bem como via e-mail para cada candidato selecionado. Um feedback também será
enviado ao e-mail dos candidatos não selecionados durante o processo seletivo.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE

DATA

Inscrições e Análise de
Currículo

de 23/08/17 até as
18h00 de 04 06/09/17

OBSERVAÇÃO
Endereço para inscrição:
epic-ufscar.org
Tema, instruções e contatos de cada candidato
em um grupo serão enviados individualmente
por e-mail, este que também contará com um
feedback da primeira etapa.

Resultado da análise e
De nição de temas e grupos

até às 18h00 de
06 07/09/17

Dinâmica de Grupo

11/09/17 às 18h45

Feedback da Dinâmica

até às 18h00 de
13/09/17

Informado via e-mail.

Entrevista Individual

entre 14/09/17
e 15/09/17

Data e local da entrevista serão informados via
e-mail, junto ao feedback da etapa anterior.

Resultado Entrevista

até às 23h00 de
16/09/17

Informado via e-mail

Resultado Final

até às 23h00 de
16/09/17

Divulgado no endereço: epic-ufscar.org
E no Facebook: fb.com/epic.ufscar

Início de Atividades

18/09/17

Local da dinâmica a ser informado por e-mail

Uma reunião será realizada para recepção e
orientação dos novos membros na EPiC.

DISPOSIÇÕES FINAIS
●

Candidatos não selecionados neste Edital não têm restrição de participação em processos de
seleção futuros.

