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ONDE SE LÊ

1. Do Processo Seletivo:

O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:

1. Análise de Currículo (Ira, semestre, número de aprovações e reprovações);

2. Entrevista a ser realizada no dia 13/02/2017, no período da manhã com início

às 09:00h e término conforme a quantidade de alunos inscritos. As entrevistas têm

como  objetivo  avaliar  os  candidatos  quanto:  a  coerência entre  o  projeto  de

atuação, o grau de interesse pelo programa e conhecimento sobre seus objetivos;

experiências  prévias  e  grau  de  interesse  por  atividades  de  ensino,  pesquisa  e

extensão;  fluência  e  coerência  das  ideias;  capacidade  de  argumentação;

capacidade  e experiência  de  trabalho  em grupo.  A todos  os  candidatos  serão

atribuídas notas entre 0 e 10, baseada nos critérios acima expostos.

3. Em caso de empate, seguem-se, na ordem, os critérios de desempates: (1) Nota

da  Entrevista,  (2).  Em caso  de  empate,  seguem-se,  na  ordem,  os  critérios  de

desempates:  (1)  Índice  de Rendimento  Acadêmico e  (2)  candidato  com maior

idade.

LEIA-SE



1. Do Processo Seletivo:

O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:

1. Análise de Currículo (Ira, semestre, número de aprovações e reprovações);

2. Prova  online  a  ser  aplicada  pelo  ambiente  MOODLE  do  Campus  no  dia

15/02/2018, conforme exigido em edital;

3. Entrevista  online  via  GOOGLE  -  HANGOUT  a  ser  realizada  no  dia

16/02/2017,  no período da manhã com início às  09:00h e término conforme a

quantidade  de  alunos  inscritos,  caso  haja  empate  nas  etapas  anteriores.  As

entrevistas têm como objetivo avaliar os candidatos quanto: a coerência entre o

projeto de atuação, o grau de interesse pelo programa e conhecimento sobre seus

objetivos;  experiências  prévias  e  grau  de  interesse  por  atividades  de  ensino,

pesquisa e extensão; fluência e coerência das ideias; capacidade de argumentação;

capacidade e experiência de trabalho em grupo. 

A todos os candidatos serão atribuídas notas entre 0 e 10, baseada nos critérios

acima expostos.

Em caso de empate, seguem-se, na ordem, os critérios de desempates: (1) Nota da

Entrevista,  (2).  Em  caso  de  empate,  seguem-se,  na  ordem,  os  critérios  de

desempates:  (1)  Índice  de  Rendimento  Acadêmico e  (2)  candidato  com maior

idade.

1.1 Conteúdos da prova online:

Memória CACHE

Interrupções

Conjuntos de Instruções – Características e Funções

Conjuntos de Instruções – Modos de Endereçamento e Formatos

Máquinas RISC

Quixadá, 05 de fevereiro de 2018.

Professor Luis Rodolfo Rebouças Coutinho

Coordenador do projeto: Monitoria em Arquitetura de Computadores 


