ANEXO I - Edital Interno nº 05/2018
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados de Identifiaaçoo
Nome:..................................................................................................................
Nascimento......./......./.......
Naturalidade:..............................................................
RG:.....................................Data de Emissão:.......................................
CPF:......................................................................................................
Endereço:.............................................................................................................
Bairro:.………..........................Cidade:.........................................CEP:.................
Tel. Residencial: (.......) .................................. Cel. (........) ..................................
… E-mail:............................................................
Filiação
(pai):.....................................................................................................................
Filiação
(mãe):....................................................................................................................
Formaaço profssionalo
Aluno regularmente matriculado no curso de Engenharia Mecânica do
CEFET/RJ

Campus_____________________Matricula:................Período:.........Ano

de ingresso:..........
_____________________, _____ de __________________ de 20____.
___________________________________ Nome e Assinatura do Candidato

Aprovaaço da Insiriaço pela Comissço de Seleaço
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ANEXO II - Edital Interno nº 05/2018
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Eu, .......................................................................................................................
........................,

portador

(a)

do

CPF..........................................................................................................
RG..............................................................................................,
financeiro

pelo

aluno

.......................................................

e

do

responsável
regularmente

matriculado no ........................ período do curso de Engenharia Mecânica do
CEFET/RJ/Campus

_________________________,

portador(a)

da

Matricula...................................................., declaro que assumirei as despesas
com passagens de ida e volta, traslados terrestres, seguro saúde, emissão de
passaporte, obtenção de vistos, despesas com moradia e alimentação, bem
como outras despesas decorrentes da mobilidade internacional.

_________________________, _____ de __________________ de 2018.
Responsável
Nome Completo__________________________________, assinatura____________,
data__________

Aprovaaço da Insiriaço pela Comissço de Seleaço
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ANEXO III - Edital Interno nº 05/2018
DECLARAÇÃO DE BOLSAS

Eu, ____________________________________________________________ portador(a) do
CPF_____________________________. e do RG ________________________ estudante
regularmente matriculado no período _______ do
Mecânica

curso

de

Engenharia

do CEFET/RJ Campus _________________________, portador(a) do

Registro Acadêmico __________________ declaro não possuir vínculos ou bolsas
de programas de fomento federais e/ou estaduais.

,

de

Assinatura do
Candidato

Aprovação da Inscrição pela Comissão de Seleção

de 2018.

ANEXO IV - Edital Interno nº 05/2018
TERMO DE DESISTÊNCIA DE BOLSAS
Eu,

____________________________________________________________

portador(a)

do

CPF_____________________________. e do RG ________________________ estudante
regularmente matriculado no período _______ do
Mecânica

curso

de

Engenharia

do CEFET/RJ Campus _________________________, portador(a) do

Registro Acadêmico __________________, assumo o compromisso de desistir
quaisquer vínculos ou

bolsas

de

programas de

fomento federais e/ou

estaduais no momento da participação da mobilidade internacional.

,

de

Assinatura do
Candidato

Aprovação da Inscrição pela Comissão de Seleção

de

de 2018.

ANEXO V - Edital Interno nº 05/2018
FICHA DE PONTUAÇÃO
Critérios para a avaliaaço do Curríiulo Lattes
I.

A análise do Currículo Lattes será fundamentada nos documentos
comprobatórios (podendo ser cópias) entregues no prazo previsto neste
edital.

II.

Os documentos comprobatórios devem ser apresentados em anexo ao
Formulário de Análise de Currículo, observando, obrigatoriamente, a ordem
ali disposta.

III. Serão considerados os documentos comprobatórios a partir da data de
entrada do candidato, em qualquer curso de graduação do CEFET/RJ,
desde que as atividades comprovadas sejam pertinentes ao núcleo básico,
específico ou profissional do curso de Engenharia Mecânica de cada
Campi MAR, ITA, AR do CEFET/RJ.
IV.

As atividades descritas nos currículos serão valoradas de acordo com a
pontuação contida neste anexo. O número de pontos obtidos será
convertido em nota de zero a dez.

V.

O Formulário de Análise de Currículo deve ser obrigatoriamente
preenchido (pontuado) pelo candidato de acordo com os pontos válidos.

VI.

Cabe à Comissão de seleção a ratificação ou desclassificação de
documentos, culminando neste caso, em ajuste para menor da pontuação
previamente preenchida pelo candidato.

VII. Em hipótese alguma a comissão aumentará a pontuação previamente
preenchida pelo candidato.

ANEXO V - Edital Interno nº 05/2018
FICHA DE PONTUAÇÃO
1.1.
Atividades e pontuação que serão consideradas na avaliação do Currículo
Lattes
1.1.1 Trabalhos completos e/ou resumos apresentados em eventos (Pontuação
máxima: 20 pontos)
Disiriminaaço da Atividade
Resumo
Internacional
Publicado
Nacional
Regional/Local
Trabalho
Internacional
Completo
Nacional
Regional/Local

0,5
0,3
0,1
1,5
1,0
0,5

Pontuaaço
ponto por resumo
ponto por resumo
ponto por resumo
ponto por resumo
ponto por resumo
ponto por resumo
TOTAL

Pontos

1.1.2 Atividades de iniciação científica, monitoria, extensão e estágios (Pontuação
máxima: 70 pontos)
Disiriminaaço da Atividade

Pontuaaço

Iniciação
Científica (PIBIC, PIBIT
e
Ações
Afirmativas), devidamente comprovada com documento
emitido pela Coordenadoria de Pesquisa e Estudos
Tecnológicos (COPET)/Departamento de Extensão e
Assuntos Comunitários (DEAC)

10 pontos
por
atividade

Monitoria Institucional vinculada às atividades de
ensino, pesquisa ou extensão (exceto estágio)
Estágios Obrigatórios e não obrigatório

Pontos
Deilarados

5 pontos
por
5 pontos
por
semestre
TOTAL

1.1.3 Experiência profissional (Pontuação máxima: 10 pontos)
Disiriminaaço da Atividade

Pontuaaço

Experiência
profissional
comprovada
em
Engenharia Mecânica e áreas afins (inclusive
Empresa Júnior e ENACTUS).

2 pontos por
semestre

Pontos
Deilarados

TOTAL

,
Nome do Candidato:
Assinatura do Candidato:

de

de 2018.

