Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho

GECAF- GRUPO DE ESTUDOS EM CAFEICULTURA

Processo seletivo para trainees GECAF Nº 02/2019

O grupo de estudos em Cafeicultura torna público que estão abertas as inscrições
para o processo seletivo para trainees, Nº 02/2019, a partir do dia 26 de Julho de 2019.

1. DO GECAF
O objetivo principal do grupo é reunir os trabalhos de pesquisa e extensão em
café realizados no Campus Muzambinho, de forma a contribuir na capacitação dos
estudantes e na realização de ações em prol da cafeicultura regional, como dias de campo,
palestras, cursos, concursos de qualidade, feiras e etc.

2. DO NÚMERO DE VAGAS
Serão disponibilizadas 5 vagas.

3. DA INSCRIÇÃO
O

candidato

deverá

enviar

um

arquivo

para

o

e-mail:

gecaf.ifmuzambinho@gmail.com, contendo seu nome completo, curso e período que
está cursando, juntamente aos anexos do Currículo Lattes ou Vitae, e Histórico escolar
com CORA (exceto para os alunos do 1° período).
a) Período de inscrição: 26 de Julho até 15 de Agosto de 2019.
b) Primeira etapa do processo: Dinâmica em grupo, dia 20 de Agosto, às 18:00, na sede
do Grupo.
c) Entrevista com a coordenação do GECAF: Dias 21 e 22 de Agosto a partir das 18:00
horas, na sede do Grupo.

d) Resultado do processo seletivo: 23 de Agosto.
e) O candidato que não enviar a documentação completa ou não respeitar o prazo de
inscrição estará automaticamente desclassificado.
3.1 Poderão se inscrever os alunos que atendam os seguintes requisitos:
a) Estar cursando algum curso superior no IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.
b) Ter disponibilidade de comparecer às reuniões semanais na sede do GECAF, terçafeira, às 18:00 horas. E ter no mínimo 4 (quatro) horas semanais disponíveis para cumprir
com as atividades do Grupo.

4. DO PROCESSO SELETIVO
Os candidatos receberão um e-mail de confirmação de inscrição e deverão
comparecer à sede do GECAF, localizada no Laboratório de Industrialização e
Classificação de Café, no dia 20 de Agosto, para dinâmica em grupo, e nos dias 21 e 22
de Agosto para entrevista com a coordenação do grupo, às 18:00 horas.

5. DO RESULTADO
O resultado será enviado para o e-mail dos candidatos no dia 23 de Agosto,
convocando-os para reunião semanal do grupo no dia 27 de Agosto, às 18:00 horas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) Os aprovados para o processo de trainee serão avaliados durante um período letivo, e
ao final poderão ser efetivados como membros do GECAF.
b) Todos os candidatos que participarem como trainee, ao final do período receberão
certificado pela participação no grupo.
O presente edital terá validade a partir do momento de sua publicação.
Muzambinho, 25 de julho de 2019
Coordenação GECAF

