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EDITAL Nº5/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2019 

PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE MEMBROS PARA AS LIGAS 

ACADÊMICAS DE ENGENHARIA CIVIL DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS BARREIRO (LAEC – PUC MINAS) 

 

A Coordenação das Ligas Acadêmicas de Engenharia 

Civil – LAEC – PUC Minas, comunica a abertura do 

processo seletivo 2020/1 para seleção de membros para 

a Liga Acadêmica de Estruturas (LAE), Liga Acadêmica 

de Geotecnia (LAG), Liga Acadêmica de Hidráulica e 

Saneamento (LAHS) e Liga Acadêmica de Transportes 

e Mobilidade (LATRAM), de acordo com este Edital.  

  

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

  

1.1. A Coordenação da LAEC – PUC Minas torna público o Edital para a seleção de membros.  

1.2. São algumas das atividades a serem desenvolvidas nas Ligas Acadêmicas:  

a) Organizar e participar de visitas técnicas;  

b) Ministrar minicursos e/ou palestras;  

c) Desenvolver artigos e/ou Iniciação Científica;  

d) Organizar e desenvolver atividades para o fortalecimento do curso de Engenharia Civil da 

Unidade Barreiro;  

e) Participar de apresentações orais;  

f) Auxiliar os diversos discentes e docentes do curso.  

1.3. São alguns dos deveres dos membros da Liga Acadêmica:  

a) Respeitar e cumprir as disposições da LAEC – PUC Minas;  

b) Lutar pelo fortalecimento e crescimento da LAEC – PUC Minas;  

c) Cumprir com a sua respectiva função dentro da(s) Liga(s) Acadêmica(s);  

d) Ter disponibilidade de 10 horas semanais para a realização das atividades da(s) Liga(s) 

Acadêmica(s).  

1.4. Serão ofertadas 19 (dezenove) vagas, destas:  
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• 1 vagas para a Liga Acadêmica de Estruturas (LAE);  

• 4 vagas para a Liga Acadêmica de Geotecnia (LAG);  

• 6 vagas para a Liga Acadêmica de Hidráulica e Saneamento (LAHS).  

• 8 vagas para a Liga Acadêmica de Transportes e Mobilidade (LATRAM).  

1.5. Os membros selecionados no presente Processo Seletivo atuarão nas respectivas Ligas por, no 

mínimo, 1 (um) semestre letivo (2020/1).  

  

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

  

2.1. Estão aptos à candidatura para o Processo Seletivo da LAEC – PUC Minas, alunos 

regularmente matriculados, do 2º ao 10º período, nos cursos de graduação em Engenharia Civil 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e que possuam disponibilidade de 10 

horas semanais.  

  

3. INSCRIÇÕES  

  

3.1. As inscrições serão abertas no dia 01 de dezembro de 2019 e se encerrarão às 23 horas e 59 

minutos do dia 14 de fevereiro de 2020.  

3.2. A inscrição deverá ser realizada uma única vez, via formulário: 

https://forms.gle/D7vMc3S78aShUr2d9.  

3.3. O candidato deverá:  

3.3.1. Utilizar e-mail vinculado ao gmail1 para realizar a inscrição;  

3.3.2. Anexar o currículo ao formulário;  

3.3.3. Anexar o histórico de notas do curso ao formulário2.  

  

 
1 PUCmail é válido.  
2 Histórico obtido via SGA é válido.  
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3.5. O candidato que se inscrever após o término do período de inscrição, estará automaticamente 

desclassificado do Processo Seletivo.  

3.6. A LAEC – PUC Minas não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas 

por quaisquer motivos.  

3.7. Em caso de quaisquer dúvidas o contato deverá ser efetuado através do e-mail oficial da 

LAEC: laec.pucminas@gmail.com.  

  

4. SELEÇÃO E RESULTADO  

  

4.1. O Processo Seletivo acontecerá em três etapas: análise da documentação enviada, apresentação 

do candidato (máximo 10 minutos) e entrevista.  

4.1.1. O candidato fica livre para escolher o meio de apresentação, podendo ser via Power Point, 

Prezi, entre outros meios. A criatividade será um ponto forte. 

4.1.2. A convocação para a apresentação do candidato e entrevista será realizada até dia 16 de 

fevereiro de 2020;  

4.1.3. A apresentação do candidato acontecerá no dia 17 de fevereiro de 2020 em horário e sala a 

serem definidos e posteriormente comunicados.  

4.1.4. A entrevista acontecerá no dia 18 de fevereiro de 2020 em horário e sala a serem definidos 

e posteriormente comunicados.  

4.1.5. O candidato que não comparecer à apresentação e entrevista no local e hora estabelecidos 

no item 4.1.3 e 4.1.4 deste Edital, estará automaticamente desclassificado do processo 

seletivo.  

4.2. A classificação e seleção dos membros estará sob responsabilidade da Coordenação da LAEC 

– PUC Minas e dos professores orientadores das respectivas Ligas Acadêmicas.  

4.3. Os resultados serão divulgados, via e-mail, até o dia 20 de fevereiro de 2020.  

4.4. Caso haja desistência, serão convocados os candidatos da lista de espera.  
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5. CRONOGRAMA  

  

5.1. O presente processo seletivo seguirá o seguinte cronograma:  

  

ETAPA  DATA  

Divulgação do edital  01 de dezembro  

Período de Inscrição  01 de dezembro a 14 

de fevereiro 

Apresentação dos candidatos  17 de fevereiro 

Entrevista  18 de fevereiro 

Resultado  20 de fevereiro 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

6.1. As reuniões serão definidas posteriormente, em comum acordo, entre os membros das 

respectivas Ligas Acadêmicas.  

6.2. A apresentação de informações desconexas e inverdades acarretará a desclassificação do 

candidato.  

6.3. Ao se inscrever, o candidato aceita as regras contidas neste Edital.  

  

  

  

  

  

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2019.   


