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EDITAL nº 061/2021 
 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO PARA EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA - 
PROGRAMA ENG200 

 
O Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Prof. Cícero Murta Diniz Starling, faz saber aos(às) interessados(as) que no período 
de 26/07/2021 a 08/08/2021, o Programa de Inovação para Educação em Engenharia 
- Programa ENG200 receberá inscrições para seleção de candidatos(as) para 
preenchimento de 1 (uma) vaga para gestor(a) do Programa. 
 
1. Poderão se inscrever estudantes regularmente matriculados(as) nos cursos de 
graduação da Escola de Engenharia da UFMG. 
 
2. Para admissão no Programa, o(a) candidato(a) não poderá estar recebendo 
remuneração de outro tipo de bolsa de programas acadêmicos da UFMG, ou de 
qualquer outra Instituição, exceto aquelas vinculadas à assistência estudantil 
concedidas pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP). 
 
3. O processo de seleção dos(as) candidatos(as) para a vaga de gestor(a) do 
Programa ENG200 será realizado no período de 26/07/2021 a 01/10/2021 e constará 
das seguintes etapas (todas realizadas por intermédio de plataformas online): 

3.1 Etapa 1: análise do formulário de inscrição, do currículo vitae e do vídeo 
de apresentação do candidato(a); 
3.2 Etapa 2: realização de dinâmica de grupo; 
3.3 Etapa 3: realização de projeto simulado, cujo tema será divulgado no 
decorrer do processo seletivo;  
3.4 Etapa 4: realização de entrevista. 

 
4. Todas as etapas do processo de seleção (item 3 deste Edital) serão eliminatórias, 
com exceção da Etapa 4 que, além de eliminatória, será também classificatória. A 
participação dos(as) candidatos(as) em todas as etapas do processo seletivo é 
obrigatória e a ausência será motivo de eliminação. Em todas as etapas o(a) 
candidato(a) será avaliado(a) quanto à desenvoltura, clareza de ideias, objetividade, 
criatividade, proatividade, disposição, disponibilidade, capacidade de gerenciar e 
executar ações e projetos, trabalho em grupo, comunicação e empatia. Além destes 
critérios, o(a) candidato(a) será avaliado(a) quanto ao seu engajamento na melhoria 
dos processos de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação da Escola de 
Engenharia da UFMG e quanto ao conhecimento e alinhamento em relação às ações, 
projetos e eventos do Programa ENG200. 
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5. O processo de seleção será realizado integralmente por meio de plataformas online 
e terá o seguinte cronograma: 

5.1 Inscrições: de 26/07/2021 a 08/08/2021; 
5.2 Realização de dinâmica de grupo: de 16/08/2021 a 19/08/2021; 
5.3 Reunião para apresentação e explicação dos requisitos para realização do 
projeto simulado: 25/08/2021; 
5.4 Realização do projeto simulado: de 25/08/2021 a 10/09/2021; 
5.5 Apresentação do projeto simulado: 15/09/2021 e 16/09/2021; 
5.6 Realização de entrevistas: de 22/09/2021 a 24/09/2021. 

 
6. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá: 

6.1 Preencher o formulário de inscrição no link: 
https://forms.gle/p6TnuGoZr9TEH51m6  
6.2 Elaborar o currículo vitae atualizado do(a) candidato(a); 
6.3 Elaborar uma declaração de que não está recebendo remuneração de outro 
tipo de bolsa de programas acadêmicos da UFMG, ou de qualquer outra 
instituição, exceto aquelas vinculadas à assistência estudantil concedidas pela 
FUMP (modelo: 
 https://drive.google.com/drive/folders/1zatg_tpmPb7PaQolXl6O-
grnnaxnNwHe?usp=sharing); 
6.4 Gravar um vídeo de até 2 (dois) minutos se apresentando e mostrando 
porque deseja ser um(a) gestor(a) do Programa ENG200. O(A) candidato(a) 
deverá fazer o upload do vídeo no YouTube como 'não listado'. 
6.5 Enviar os documentos listados nos itens 6.2, 6.3 e o link do vídeo (item 6.4) 
para o endereço eletrônico: eng200.ufmg@gmail.com, no período de 
26/07/2021 a 08/08/2021. A falta de qualquer um dos documentos solicitados 
nos itens de 6.1 a 6.4 implicará na eliminação do(a) candidato(a). 

 
7. Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) em ordem decrescente de suas 
médias apuradas e será aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver a maior média. 
 
8. O/s(A/s) candidato/s(a/s) selecionado/s(a/s) passarão por um período de 
treinamento de 30 dias não remunerado a partir da data de convocação. 
 
9. Ao(À) candidato(a) selecionado(a), durante o período que estiver atuando no 
Programa ENG200, será concedida uma bolsa de estágio com vigência de seis 
meses, podendo ser renovada. 
 
10. O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 01/10/2021, por 
intermédio das redes sociais do Programa ENG200 e terá vigência de 120 dias após 
a data de convocação dos candidatos. 
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11. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital e sobre 
o processo de seleção poderão ser obtidos encaminhando mensagem para o 
endereço eletrônico eng200.ufmg@gmail.com. 
 
12. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 
em parte, seja por decisão unilateral do Programa ENG200, seja por motivo de 
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito ou indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
 
13. A atual gestão do Programa ENG200 resolverá os casos omissos e as situações 
não previstas neste edital. 
 
 

Belo Horizonte, 21 de julho de 2021. 
 
 
 
 

Prof. Cícero Murta Diniz Starling 
Diretor da Escola de Engenharia da UFMG 
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