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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna.
Tel: Reitoria (073) 3680-5011/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 3689-1126
CEP: 45662-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail – reitoria@uesc.br

PORTARIA REITORIA UESC Nº 1522



A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 



RESOLVE



Art. 1º - Retificar o Edital UESC n.º 162/2008, que abre inscrições para o Curso de Especialização em Sistemas Embarcados para Aquisição de Dados Remotos, na forma que se segue:

3. DAS INSCRIÇÕES: 
Período
De 13 de novembro de 2008 a 16 de janeiro de 2009

4. DA SELEÇÃO: 

Divulgação dos selecionados para entrevista –  dia 21/01/2009;
Entrevistas: dias 26, 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2009
Divulgação da classificação e da lista de excedentes –  dia 6 de fevereiro de 2009;

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 27 de novembro de 2008.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO
REITORA EM EXERCÍCIO
	EDITAL UESC Nº 162
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS PARA AQUISIÇÃO DE DADOS REMOTOS


	O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para o Curso de Especialização em SISTEMAS EMBARCADOS PARA AQUISIÇÃO DE DADOS REMOTOS, circunscritas às seguintes normas.

1. DO CURSO:

Ø	O curso contará com o total de 495 horas divididas em dez disciplinas obrigatórias mais trabalho final de curso.
Ø	As disciplinas do curso são: Eletrônica e Sensores, Lógica Digital e VHDL, Microcontroladores, Empreendedorismo, Prototipação de Circuitos Integrados, Engenharia de Software, TCP/IP Embarcado, J2ME, Protocolos de Comunicação Móvel e Rastreamento de Posição (GPS).
Ø	O curso será ministrado em dois dias por semana no horário noturno com carga horária de 8 horas por semana. 
Ø	A estrutura do curso (disciplinas, corpo docente, etc.) encontra-se disponível na página http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/sistemas_embarcados/index.php

2. DAS VAGAS: 20 (Vinte)

	A seleção objetiva o preenchimento de até 20 (vinte) vagas, sendo que 2 (duas) vagas são reservadas a DEMANDAS INTERNAS conforme RESOLUÇÃO CONSU 08/2007. Na hipótese de não preenchimento das vagas institucionais, estas poderão ser destinadas a candidatos classificados como excedentes, a critério da coordenação do curso.


3. DAS INSCRIÇÕES: 
Período
De 13 de novembro a 28 de novembro 2008
Horário
Das 8h às 12h, das 13h30 às 16h e das 17h às 21h.
Local
·	Protocolo Geral da UESC – Pavilhão Adonias Filho – Térreo
·	Serão aceitas as inscrições via Correio postadas até o dia 25 de novembro de 2008.
Clientela
·	Graduados em Cursos da Área de Ciências Exatas.
·	Concluintes (no corrente semestre letivo) dos cursos de graduação das áreas de ciências exatas

Documentos
·	formulário de inscrição preenchido (disponível em http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/sistemas_embarcados/index.php), em ANEXO;
·	Para Graduados: cópia do diploma de graduação (reconhecido), ou certidão de conclusão de curso, acompanhado do Histórico Escolar completo. Para essa hipótese o candidato, uma vez aprovado, deverá apresentar cópia autenticada do diploma no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data da matrícula, sob pena de desligamento do curso;
·	Para Concluintes: Cópia do Histórico Escolar e comprovante de estar no último ano do curso, com data de previsão para colação de grau antes do inicio do curso; apresentar no prazo de 12 meses o diploma de graduação sob pena de ser desligado do curso.
·	Curriculum vitae – Modelo Lattes completo, impresso a partir da base online (http://www.cnpq.br); devidamente comprovado.
·	2 fotos 3 x 4, recentes;
·	comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
·	fotocópia da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor;
·	fotocópia da certidão de nascimento ou casamento (caso títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora for casada);
	

Taxa
R$ 30,00 (trinta reais), recolhidos à conta UESC nº. 991.220-7, Agência, 3832-6 - BANCO DO BRASIL, no horário bancário, com a identificação, obrigatória, do depositante e da atividade.

Ø	O não atendimento de qualquer dos requisitos, a qualquer momento em que for constatado, inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção.
Ø	As inscrições podem ser feitas também por procurador com procuração simples ou pelo serviço de encomendas rápidas (SEDEX ou similar), com data máxima de postagem 25/11/2008, com recebimento pela coordenação completa e de uma só vez, até o dia 28/11/2008, destinadas ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET), Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CEP 45.662-000, Salobrinho, Ilhéus/BA, aos cuidados da Profª. Martha Ximena Torres Delgado.
Ø	A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese. Os documentos dos alunos não aprovados no processo de seleção ficarão à disposição para serem retirados, no NBCGIB-UESC, no período de 19 a 30 de janeiro de 2009, sendo após o prazo incinerados.

4. DA SELEÇÃO: O processo de seleção constará de uma única fase baseada na análise do Curriculum Vitae dos candidatos, na análise do Histórico Escolar e da entrevista que deve incluir perguntas de conhecimento técnico. Serão convocados para a entrevista os candidatos homologados (cumprindo todos os requisitos acima expostos) e só serão convocados para a matrícula os alunos que forem classificados até completarem o número total de vagas (20). Na hipótese de desistência de algum candidato, serão convocados os classificados na “lista de excedentes”.

Divulgação dos selecionados para entrevista – dia 2 de dezembro de 2008;
Os candidatos serão avisados via e-mail (data, hora e local) e devem entrar em contato com a Comissão de Seleção, exclusivamente pelo endereço embarcados@uesc.br, para confirmarem (ou solicitarem a alteração de) sua data de entrevista, sob pena de inviabilizar sua continuidade no processo de seleção.

Entrevistas: dias 8, 9, 10,11 e 12 de dezembro 2008

Divulgação da classificação e da lista de excedentes – dia 18 de dezembro de 2008;

	A média final mínima exigida para aprovação é 7,0 (sete). Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas (Histórico Escolar, peso 3; Entrevista, peso 4; Curriculum vitae peso 3), respeitando-se o número máximo de 20 vagas estabelecido no presente Edital. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na entrevista. 


5. DA MATRÍCULA
PERÍODO
Dias 3 e 4 de março de 2009
LOCAL
Secretaria de Pós-Graduação – SEPOG -Torre Administrativa
HORÁRIO
Das 8h às 12h e das 13h às 15h30 
MATRÍCULA
O pagamento do curso será feito através de uma única parcela no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), recolhida, no ato da matrícula, à conta UESC nº 991.220-7, Banco Brasil, agência 3522-0.

	O candidato selecionado deverá efetuar a matrícula no início de cada semestre letivo para garantir a continuidade dos seus estudos.


6. INÍCIO DAS AULAS: Dia 9 de Março de 2009

OBSERVAÇÃO: A UESC reserva-se o direito de não oferecer o curso se o número de candidatos selecionados for inferior a 10 (dez). 

Campus Profº Soane Nazaré de Andrade, em 11  de novembro de 2008.


	ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Venho requerer ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, minha inscrição para o processo de seleção para ingresso no CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS PARA AQUISIÇÃO DE DADOS REMOTOS Turma 2009-2010
Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CIC/CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Título de eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação:
Pai:  _________________________________________________________________ 

Mãe:_________________________________________________________________


Endereço residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD (celular)
                                (fixo)
E-mail:
Fax:
Possui vínculo empregatício?
(   ) SIM              (   )NÃO
Instituição:

Endereço profissional:

Telefone(s): DDD
Cidade:

Bairro:
UF:

Cargo/Função:

Tempo de Serviço:
E-mail:
Curso de Graduação:

Instituição:

UF:
País:
Ano de Conclusão:

Local e data
             , ______ de ____________ de              .
_______________________________________
Assinatura do Candidato


