Edital - Processo Seletivo Bolsista Proex / AHI / UNESP Ilha Solteira 2017

DISPOSIÇÕES
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1.A inscrição no processo seletivo se dará por meio eletrônico através do
preenchimento

do

formulário

disponibilizado

através

do

site

https://irrigacao.blogspot.com.br/, devendo o candidato enviar uma mensagem
com o título SELEÇÃO ao endereço de e-mail: equipeahi@gmail.com, e com o
seguinte documento anexado:
•

Currículo Vitae atualizado no formato PDF;

1.2.O período de inscrições será das 00:00 h do dia 01/06/2017 às 00:00 h do dia
19/06/2017.
1.3.Os candidatos que não enviarem o documento requisitado dentro do prazo
proposto e no formato PDF terão sua inscrição indeferida.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1.Estão aptos a participar deste processo seletivo os alunos matriculados em um dos
cursos oferecidos pela instituição UNESP Ilha Solteira que estejam cursando o 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º semestre.

3. DO NÚMERO DE VAGAS
3.1.A Área de Hidráulica e Irrigação da UNESP Ilha Solteira disponibilizará uma
vaga para ingresso no programa de bolsista PROEX 2017, com início em junho
de 2017.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1.O processo de seleção será coordenado pelo responsável pela Área de Hidráulica
e Irrigação da UNESP Ilha Solteira, Professor Dr. Fernando Braz Tangerino
Hernandez, que irá compor a banca de seleção junto à equipe da Área de
Hidráulica e Irrigação da UNESP Ilha Solteira.

4.2.Este processo será realizado em três etapas:
•

I fase: Análise do currículo vitae do candidato e do formulário preenchido no ato
da inscrição.

•

II fase: Dinâmica de grupo, no dia 21 de junho. (Os candidatos deverão estar
presentes no Núcleo de Apoio Computacional á Irrigação - NACI da UNESP
localizado no Campus II às 18:00 h, não sendo tolerados atrasos)

•

III fase: Entrevista, no dia 21 de junho. logo após a dinâmica de grupo

Obs I. O não comparecimento na etapa presencial implicará na eliminação automática do
candidato.
Obs II. Todas as fases serão eliminatórias.
5. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO
5.1.Sendo que todas as fases serão eliminatórias os resultados de cada fase será
divulgado no Blog e na Fan Page da Área de Hidráulica e Irrigação da UNESP
Ilha Solteira.
5.2.Os resultados dos selecionados para a segunda etapa serão divulgados no dia 20
de junho
5.3.O resultado final será divulgado no dia 22 de junho de 2017.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1.A inscrição do candidato faz presumir seu conhecimento e aceitação dos itens que
constam neste edital.
6.2.Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão Organizadora
do Processo de Seleção.
Ilha Solteira, 05 de junho de 2017.
Equipe da Área de Hidráulica e Irrigação UNESP Ilha Solteira
Canal de Conteúdo: http://www.agr.feis.unesp.br/irrigacao.php
Youtube: https://www.youtube.com/user/fernando092
Canal Clima: http://clima.feis.unesp.br/
Facebook: https://www.facebook.com/ahiunespilhasolteira
Skype: equipe-lhi
Email: irriga@agr.feis.unesp.br
Irriga-L: http://www.agr.feis.unesp.br/irriga-l.php

