
EDITAL 2021.1

A Equipe Buffalo de Fórmula SAE de Niterói/RJ vem, por meio deste edital,

informar que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 2021.1

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente edital destina-se a todos os alunos com matrícula ativa em

qualquer um dos cursos de graduação ou pós-graduação na Universidade Federal

Fluminense com sede em Niterói.

1.2 Os candidatos ao Processo Seletivo devem estar cientes do

comprometimento e com o voluntariado da própria disposição da equipe.

1.3 Ao ingressar:

1.3.1 O membro dispõe da segurança e comprometimento firmado

pelo contrato de membresia assinado na sua respectiva efetivação

presencial;

1.3.2. Autoriza o uso do seu nome e imagem pelo núcleo de Marketing

e outros.

1.4. Ao realizar o envio do formulário de inscrição no Processo Seletivo

2020.2, o candidato autoriza:

1.4.1. O registro dos dados pessoais pela Equipe Buffalo de Fórmula

SAE;

1.4.2. O mantimento de tais dados em sigilo por tempo conveniente a

Equipe.

1.5 A Seleção será regida por este Edital sob a responsabilidade da Equipe

Buffalo de Fórmula SAE e consistirá de cinco fases, todas de caráter eliminatório, a

saber.

a) 1° Fase – Inscrições;

b) 2° Fase – Prova Online;

c) 3° Fase – Dinâmica online;



d) 4° Fase – Entrevista individual online;

e) 5° Fase – Fase Trainee + Projeto.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Período de inscrições: 26/06/2021 a 04/07/2021 até as 23h 59min

2.2 As inscrições serão realizadas eletronicamente pelos próprios candidatos

através do preenchimento do formulário disponível em

https://forms.gle/nfSsKxh9cvufw3ks5

2.2.1 O link estará disponível em todas as plataformas digitais da

equipe.

2.3 São condições para ser candidato

2.3.1 Está de acordo com o item 1.1

2.3.2 Ter disponibilidade de pelo menos 5 horas semanais, para tratar

de assuntos da Equipe.

3. DAS AVALIAÇÕES
3.1 Prova Teórica

3.1.1 Os candidatos terão que responder a todas as questões da prova

que estará disponível entre os 26/06/2021 a 06/07/2021 até as 22h00min

3.1.2 A prova será realizada por meio de um formulário eletrônico,

podendo conter perguntas de múltipla escolha ou discursivas.

Link: https://forms.gle/3ugrieW1arVykhUt6

3.1.3 Todo material necessário para realização da prova será

previamente disponibilizado para os candidatos, através do email e/ou WhatsApp

disponibilizado no ato da inscrição.

3.2 Dinâmica em grupo

3.2.1 A dinâmica em grupo ocorrerá de forma remota, contendo de 3 a

5 participantes por grupo. O objetivo é avaliar as habilidades e competências dos

candidatos.

https://forms.gle/nfSsKxh9cvufw3ks5
https://forms.gle/3ugrieW1arVykhUt6


3.2.2 Será dado a cada grupo um problema para ser resolvido, cada

grupo terá entre 15 a 20 min para discutir e apresentar possíveis soluções para a

problemática.

3.2.3 Período: 08/07/2021 a 14/07/2021

Data e Hora: A definir com cada candidato

. Local: Google Meet

3.3 Entrevista Individual

3.3.1 A entrevista ocorrerá de maneira individual e remota (ambiente

virtual) com o objetivo de avaliar o conhecimento e a disponibilidade dos candidatos.

3.3.2 Período: 16/07/2021 a 26/07/2021

Data e Hora: A definir com cada candidato

. Local: Google Meet

3.4 Maiores informações sobre o local e horário das entrevistas e dinâmicas

serão enviadas por correio eletrônico ou WhatsApp (podendo variar em função do

número de inscritos no processo seletivo)

4. DA FASE TRAINEE
Esta etapa compreende a fase trainee, na qual as competências e o

comprometimento dos candidatos aprovados serão testados e avaliados na prática.

Com isso a importância de realizar as capacitações de forma adequada e com

empenho e, juntamente com seus respectivos orientadores de projeto, planejar e

elaborar uma proposta de projeto que será avaliada por uma comissão avaliadora

montada por membros da Equipe.

4.1 Período: 29/07/2021 a 29/08/2021

4.2 Cada Trainee será responsável por elaborar e apresentar seu projeto na

última semana dessa Fase. Podendo ser prorrogado, por mais 15 dias, caso o

orientador julgue necessário



5. DAS VAGAS
A alocação dos candidatos selecionados no processo será feita pela

Comissão especial responsável pelo processo seletivo, levando em conta as

necessidades do time e as habilidades de cada candidato.

5.1 Estão abertas vagas para:

Sistema Administrativo (8 vagas)

Célula Recursos Humanos: 3

Célula Marketing: 2

Célula Logística: 0

Célula Financeiro: 0

Célula Comercial: 3

Sistema Elétrico (1 vagas)

Célula Aquisição de dados:

Célula Cabeamento:

Célula Telemetria:

Sistema Estrutura: (6 vagas)

Célula Aerodinâmica: 1

Célula Cockpit: 1

Célula Freio: 1

Célula Quadro: 1

Célula Suspensão: 1

Célula Direção: 1

Sistema Motor: (6 vagas)

Célula Admissão: 1

Célula Alimentação: 1

Célula Arrefecimento: 2

Célula Exaustão: 2

Célula Transmissão: 0



5.2 O número de vagas poderá ser alterado pelo Conselho de Diretores do

time conforme demanda de atividades, quantidade, qualidade de inscritos e

desligamentos internos.

5.3. O candidato eliminado poderá ser reclassificado caso haja alguma

desistência no decorrer da seleção.

5.4. Os candidatos terão seus direitos de nome e imagem preservados em

caso de eliminação.

6. DOS APROVADOS
6.1. Todos os candidatos receberão e-mail informando sobre dia e horário

para primeiro reconhecimento.

6.2. Os candidatos aprovados terão as mesmas responsabilidades que os

membros já ativos após completarem, de forma bem sucedida, a fase trainee.

6.3. Os candidatos aprovados terão a primeira semana para adaptação às:

6.3.1. Ferramentas utilizadas para gestão do time;

6.3.2. Responsabilidades virtuais as quais os outros membros também

estão dispostos;

6.3.3. Regras, acordos e responsabilidades internas em vigor.

6.4. A efetivação oficial à Equipe ocorrerá com a assinatura do termo de

compromisso, assim legitimando a participação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1. A Equipe Buffalo de Fórmula SAE Niterói se reserva ao direito de alterar

qualquer uma dessas regras (exceto as regras referentes ao registro e mantimento

de dados de informações dos candidatos) referentes a datas ou procedimentos, com

uma antecedência de no mínimo 24 horas.

7.2. Qualquer ato de desrespeito, preconceito, intolerância e discriminação

será repudiado e o candidato será imediatamente desclassificado.



7.3. O não comparecimento em alguma etapa acarretará na desclassificação

do candidato.

7.4. Cabe aos candidatos acompanhar os resultados de cada etapa nas

redes sociais da equipe ou entrando em contato com os organizadores.

7.5 É de responsabilidade da Equipe Buffalo manter os candidatos
informados dos principais eventos pelo e-mail e/ou WhatsApp de cada candidato.

7.6 As situações não previstas neste edital serão avaliadas pela Equipe do

processo seletivo.

7.7 Para dúvidas ou informações entrar em contato pelo endereço eletrônico

equipe.buffalouff@gmail.com.



CRONOGRAMA GERAL

Data Inicial Data Final

24//06/2021 02/07/2021 Inscrições online

24/06/2021 06/07/2021 Prova teórica online

02/07/2021 03/07/2021 Convite para primeiro encontro/reunião com a Equipe

04/07/2021 04/07/2021 Reunião de Apresentação da Equipe Buffalo

04/07/2021 07/07/2021 Convite para Dinâmica em grupo online

08/07/2021 14/07/2021 Dinâmica em grupo online

14/07/2021 15/07/2021 Resultado da dinâmica e convite para Entrevista individual online

16/07/2021 26/07/2021 Entrevista individual online

27/07/2021 28/07/2021 Resultado da Entrevista

29/07/2021 29/08/2021 Fase Trainee + Projeto

28/08/2021 29/08/2021 Apresentação do Projeto

30/08/2021 31/08/2021 Resultado final

04/09/2021 05/09/2021 RG de Boas Vindas!


