UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE TECNOLOGIA
EQUIPE YAPIRA DE ROBÓTICA

EDITAL DE SELEÇÃO YAPIRA UFPR 2017/2
A Equipe YAPIRA de Robótica, projeto multidisciplinar da Universidade Federal do
Paraná, torna pública a realização do processo seletivo.
Art.1º. – Poderão inscrever-se aqueles que atenderem aos seguintes requisitos:
(a) Estar regularmente matriculado na UFPR;
(b) Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 12 horas semanais às atividades
específicas do grupo.
Art.2º. – O processo de seleção obedecerá ao seguinte calendário:
14.08.2017 – Início do período de Inscrições;
14.08.2017 – Lançamento do Edital;
25.08.2017 – Encerramento do período de Inscrições;
28.08.2017 – Recepção dos candidatos e instrução da dinâmica;
02.09.2017 – Realização da dinâmica;
04.09.2017 – Início do período de entrevistas;
22.09.2017 – Final do período de entrevistas;
24.09.2017 – Resultado da seleção.
Art.3º. – As inscrições deverão ser feitas através do site <www.equipeyapira.com>, no
período compreendido entre 14 de Agosto de 2017 e 25 de Agosto de 2017, mediante o
preenchimento da ficha de inscrição no referido site.
Art.4º. – A Comissão de Seleção será formada por integrantes da Equipe YAPIRA de
Robótica da UFPR.

Art.5º. – A seleção dar-se-á pela média ponderada dos seguintes critérios:
a) Entrevista (40%)
b) Desempenho na Dinâmica (40%)
c) Curriculum (20%)
Art.6º - A recepção dos candidatos e a instrução da dinâmica serão realizadas em uma
sala a ser definida e comunicada via e-mail aos candidatos inscritos no processo até
27/08/2017.
Art.7º – A dinâmica será realizada no dia 02/09/2017 às 08h em uma sala a ser definida e
comunicada via e-mail aos candidatos inscritos no processo até 01/09/2017, com intervalo
para Coffee Break às 9h30min e retomada das atividades às 10h com previsão de término
às 12h30min. Pede-se aos candidatos que tragam lanche na data da dinâmica.
**Lembrando a todos de que, aos sábados, para a entrada no campus, pode ser
requisitada a apresentação da carteirinha de estudante ou do comprovante de
matrícula acompanhado de documento com foto.
Art.9º – Casos omissos ou situações não previstas neste edital serão dirimidos pela
Comissão de Seleção.
Curitiba,14 de Agosto de 2017.
Equipe YAPIRA de Robótica da UFPR

