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PROCESSO SELETIVO INCOP 2017 

 

A INCOP é um laboratório de extensão baseado no conceito de Economia Solidária, que 

consiste em uma forma de produção, consumo e distribuição centrada na valorização do ser 

humano e não apenas do capital. O programa tem como objetivo auxiliar no crescimento de 

empreendimentos solidários na região João Monlevade, através de oficinas, palestras e 

acompanhamento próximo aos empreendimentos solidários (cooperativas, associações, 

grupos coletivos) da região, auxiliando inclusive na criação, desenvolvimento e 

consolidação dos mesmos. Nossa estrutura organizacional é pautada na Autogestão, onde 

não existe uma hierarquia vertical e consequentemente todos os membros participam das 

decisões administrativas em igualdade de condições. Algumas de nossas atividades são: 

participação em congressos e outros eventos acadêmicos, seminários com outras 

incubadoras, reuniões gerais envolvendo os membros da INCOP de todo o campus da 

UFOP, formações e reuniões semanais. Nossas principais discussões são metodologias de 

trabalho, autogestão e economia solidária. Se você se encaixa nesse perfil, venha fazer parte 

da nossa equipe. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1.  Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e sua operacionalização caberá 

à Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da Universidade Federal de Ouro 

Preto (INCOP). 

 

1.2. A INCOP, projeto de Extensão vinculado a Universidade Federal de Ouro Preto 

divulga o seu processo para a seleção de 2 (dois) graduandos, podendo ser dos cursos de 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Computação e Sistemas de 

Informação. Os interessados devem realizar a sua inscrição até o dia 08/03/2017. 
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2 – REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

2.1.  O candidato deverá apresentar seu histórico acadêmico impreterivelmente no início da 

dinâmica. A não apresentação deste documento nessa fase provocará a exclusão do 

candidato do processo de seleção.  

 

2.2. Disponibilidade de carga horária semanal de 20 (vinte) horas, as quais serão 

distribuídas entre as atividades propostas no âmbito da INCOP, dentre elas à reunião 

semanal realizada as terças-feiras pela manhã.  

 

2.3.  O discente que não comparecer, ou comparecer com atraso, a qualquer uma das etapas 

do processo seletivo, será automaticamente eliminado. É de inteira responsabilidade do 

mesmo, comparecer ao local e horário estipulado. 

 

2.4. O discente deve possuir coeficiente mínimo 6.0 referente ao período 16.2 

 

2.5. Não serão aceitos candidatos que estão cursando o 1° período. Somente discentes a 

partir do 2° período. 

 

3 - DA INSCRIÇÃO  

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital.  

 

3.2. Os interessados poderão obter maiores informações sobre o processo seletivo na sala 

D201. 

 

3.3. Os interessados deverão efetuar sua inscrição no link: 

https://goo.gl/forms/Fg54T0Aoi8IevRmy1 

 

 3.4. O processo seletivo ocorrerá no período de 03/05/2017 à 09/05/2017.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FFg54T0Aoi8IevRmy1&h=ATNN4axhxVs4AqF_KwCgpLpfJ92O-KBKr5KgnRrCihT8fBobPfI05Tk5dS4YRAYAyNqqBKyvEmNAgblct6Td7XUD-pL4Vc11m8GvVWYSaZPVk07edWqcgvOyLCPH3eLoT4PS25o
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Inscrições: 03/05 à 08/05/17   

Dinâmica: 09/05/17 

Entrevistas: 09/05/17 

Divulgação do Resultado: 09/05/17 

 

4 – DA SELEÇÃO  

4.1. O processo seletivo será realizado conforme as seguintes etapas:  

1) Dinâmica: A dinâmica terá início impreterivelmente às 09hrs. Após a dinâmica, será 

afixado um papel na porta da INCOP com os nomes dos aprovados para a entrevista, com o 

horário respectivo de cada entrevista. O horário previsto para divulgação dos aprovados 

para a fase das entrevistas é as 10:20hrs. 

 

2) Entrevista: Uma comissão formada pela INCOP terá uma conversa com os candidatos e 

após a mesma serão escolhidos os novos integrantes. É sabido que, uma vez chamado para 

a entrevista, o candidato não se encontra aprovado no processo seletivo, tendo em vista que 

a aprovação ou não é um reflexo do processo seletivo como um todo. Observação: As 

entrevistas serão realizadas a partir das 10:30hrs. 

 

 5 – DOS RESULTADOS 

 O resultado da seleção será disponibilizado na página da INCOP no Facebook 

(https://ptbr.facebook.com/IncopUFOP), via e-mail dos candidatos e na sala D201 no dia 

09/05/2017. 

 

 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital. Será de 

responsabilidade de cada candidato verificar as informações fornecidas na inscrição. Os 

casos omissos do presente edital serão resolvidos pela equipe da INCOP, assim como 

maiores informações. 
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João Monlevade, 03 de Maio de 2017. 

 


