SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

EDITAL N°- 98 / 2008 – CEFET-MG

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE INTERCÂMBIO NA
ALEMANHA (COOPERAÇÃO CEFET-MG / HOCHSCHULE MÜNCHEN / HOCHSCHULE
KARLSRUHE / HOCHSCHULE WOLFENBUETTEL)

ANO 2008 - 2º SEMESTRE LETIVO

A SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SEAI) DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - CEFET-MG, autarquia federal de regime
especial, torna público o Processo Seletivo para candidatura a intercâmbio na Alemanha de
alunos regularmente matriculados em seus cursos das engenharias Elétrica, Mecânica, de
Produção Civil e de Controle e Automação:

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Cronograma:

Publicação deste Edital no CEFET-MG

19/09/08

Inscrição no Processo Seletivo (formulário e documentação

Até 17/10/08

impressos)
Prova escrita

20/10/08

Entrevista

22/10/08

Divulgação dos Resultados

24/10/08

Matrícula do(s) selecionados (s)

Até 07/11/08

1.2 Características do Programa:
a)

Duração de seis meses, como estudante na universidade de destino, ou um ano, como

estudante na universidade (seis meses) e estagiário em empresa (seis meses);
b)

Os participantes se matricularão regularmente na universidade de destino;

c)

O estágio será remunerado;

d)

A universidade providenciará acomodação para os estudantes em moradias estudantis;

e)

Os custos de ida e volta da Alemanha, bem como todos os custos naquele país, como

moradia, alimentação, transporte e saúde, entre outros, serão de responsabilidade exclusiva
dos alunos.
1.3 – Requisitos necessários à candidatura:
a)

Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica,

Engenharia Mecânica ou em Engenharia de Produção Civil do CEFET-MG;
b)

Ter cursado / estar cursando, no mínimo, 60% das disciplinas relativas ao 7º período do

curso à época da inscrição no programa;
c)

Proficiência na língua alemã;

d)

Projeto de estágio em empresa alemã, a ser orientado por um professor do CEFET-MG em

conjunto com um professor da instituição parceira (uma lista com os contatos de algumas
empresas será disponibilizada no site da SEAI oportunamente);
e) Correspondência com intercambistas do CEFET-MG que estejam, no momento, participando
do intercâmbio (os e-mails dos alunos serão disponibilizados no site da SEAI oportunamente).
1.4 – Número de Vagas / Data de início:
Estão disponibilizadas 2 vagas para a Hochschule München (seis meses ou um ano), 1 vaga
para a Hochschule Karlsruhe (seis meses ou um ano) e 2 vagas para a Hochschule
Wolfenbuettel (seis meses ou um ano), com início do intercâmbio no primeiro semestre/2009
(fevereiro/março).

2. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

2.1 Horário: das 13h30 min às 18h30 min.
2.2 Local: Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAI, no Campus I, prédio administrativo,
3o. andar, tel. 3319-7074.
2.3 Documentos necessários para a inscrição:
a) Requerimento de inscrição, conforme modelo em anexo, devidamente preenchido e

assinado;
b) Declaração do Registro Escolar dos cursos de Graduação, assegurando ser o candidato
aluno regularmente matriculado nos cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica, de
Produção Civil ou de Controle e Automação, e de ter cursado/estar cursando no mínimo
60% das disciplinas correspondentes ao 7º semestre do curso;
c) Uma fotografia atual 3x4;
d) Cópia da identidade e do CPF.

Nota 1: Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.

3. AVALIAÇÃO

3.1 A avaliação dos candidatos neste processo seletivo compreenderá duas etapas:
3.1.2 Prova escrita, de caráter eliminatório, que compreenderá uma avaliação escrita dos
conhecimentos de língua alemã (equivalentes ao nível B1, segundo o quadro europeu para
níveis de proficiência em língua estrangeira – modelo em anexo) dos candidatos e será
subdividida em três partes:
1ª – Compreensão oral;
2ª – Compreensão textual e de sintaxe;
3ª – Produção textual.

Nota 2: Todos os candidatos aprovados nesta etapa deverão ter nota igual ou
superior a 60 pontos.

3.1.2 Entrevista, de caráter eliminatório, quando os candidatos serão entrevistados
individualmente por uma banca de examinadores, que avaliarão a capacidade de compreensão
e de expressão oral em língua alemã, além da motivação e do perfil dos candidatos.

Nota 3: Todos os candidatos aprovados nesta etapa deverão ter nota igual ou
superior a 60 pontos.

Nota 4: As notas obtidas pelos candidatos nas provas de proficiência na língua alemã
servirão como elemento classificatório dos candidatos.

4. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

O Resultado Oficial do Processo Seletivo será publicado pela SEAI no dia 24/10/08, na página
da SEAI no endereço www.seai.cefetmg.br.

5. MATRÍCULA PARA O INTERCÂMBIO

Os alunos selecionados para o intercâmbio deverão apresentar à Secretaria de Assuntos
Internacionais,

impreterivelmente

até

as

17

horas

do

dia 14/05/08,

a

seguinte

documentação:
a) Formulário de inscrição fornecido pela universidade de destino, via SEAI, devidamente
preenchido;
b) Carta escrita, em alemão, pelo candidato selecionado, explicando

porque deseja

participar do programa, na Alemanha;
c)

Curriculum Vitae, traduzido para o alemão (preferencialmente) ou inglês;

d) Comprovação, por escrito, da situação de aluno regularmente matriculado nos cursos de
engenharia do CEFET-MG, traduzida para o alemão (preferencialmente) ou inglês;
e) Histórico escolar de graduação atualizado, traduzido para o alemão (preferencialmente) ou
para o inglês;
f) Minuta do projeto a ser desenvolvido durante o período de estágio;
g) Cópia impressa da correspondência mantida com os atuais intercambistas do CEFET-MG.

6. NORMAS APLICÁVEIS

6.1 A Secretaria de Assuntos Internacionais do CEFET-MG tem amplos poderes para
orientação, realização, apuração, divulgação e fiscalização deste processo seletivo;
6.2 A inscrição dos candidatos no processo seletivo implica a aceitação das normas
estabelecidas por este Edital e pelo Regimento do CEFET-MG;
6.3 Será excluído do processo seletivo o candidato que deixar de comparecer a qualquer uma
das etapas previstas;
6.4 O candidato somente terá acesso ao local de realização das provas mediante a
apresentação de um documento de identidade oficial;

6.5 Após o início das provas, haverá 10 (dez) minutos de tolerância para entrada de
candidatos;
6.6 Perderá o direito à vaga o candidato aprovado que não se apresentar até o dia e hora
fixados para a entrega final da documentação para matrícula no estágio, munido de TODOS os
documentos mencionados no item 5 deste Edital. Nesse caso, o preenchimento da vaga será
feito com o primeiro candidato excedente.

7. CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou especiais serão resolvidos soberanamente pela Secretaria de Assuntos
Internacionais do CEFET-MG.

8. PRAZO DE VALIDADE E PUBLICAÇÃO

Esse edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua validade encerrada depois de
decorridos 45 dias do fim do processo seletivo de que trata. Para conhecimento de todos,
determino que seja o presente Edital afixado em lugar próprio e que se dê ampla divulgação
no âmbito deste Centro.

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2008.

Profa. Eliane Florentino das Chagas
Secretária de Assuntos Internacionais do CEFET-MG
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1 - Pessoas responsáveis pelo recebimento de inscrições para o processo seletivo:
Profa. Eliane Chagas (Secretária de Assuntos Internacionais) e Letícia Costa (Assistente).
2 - Local e horário de realização da prova escrita: sala 326 do prédio escolar do Campus
I, às 14 horas.
3 - Local e horário de realização da entrevista: mesmo local da prova escrita, a partir das
14 horas.
4 - Local de matrícula dos candidatos selecionados: SEAI, com os mesmos responsáveis
pelas inscrições.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAI

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA
DE INTERCÂMBIO NA ALEMANHA (COOPERAÇÃO CEFET-MG / HOCHSCHULE
MÜNCHEN / HOCHSCHULE KARLSRUHE / HOCHSCHULE WOLFENBUETTEL)

Nome:...............................................................................................................
Data de Nascimento:....................... CI:............................ CPF:...........................
Curso/Unidade:................................................
Matrícula:....................................
Endereço Atual:
Logradouro:................................................................................Número:...........
Complemento:.................Bairro:.........................................................................
CEP:................................ Cidade:.................................. Estado:........................
Telefone:(....).................Celular:(....).....................Email:.....................................

Declaro estar ciente dos termos do Edital do processo seletivo para o programa de
intercâmbio na Alemanha, os quais prometo-me a cumprir.

Belo Horizonte. _____/_____/_____.

_________________________
(Assinatura)

