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Edital Nº 02/2019 

Processo Seletivo de Trainee  

 

O Grupo de Estudos em Agropecuária – GEAGRO do Instituto Federal de 

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

Muzambinho, Portaria Nº 095, de 25 de agosto de 2014, faz saber que, no período de 

14 a 20 de agosto de 2019, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

de Trainee, obedecendo às instruções do presente Edital. 

 

1. OBJETIVO DO GEAGRO 

O objetivo deste grupo é realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão em 

culturas anuais desenvolvidas no IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, 

acrescentando conhecimentos, princípios e práticas orientadas aos discentes 

participantes em consonância com o arranjo produtivo local. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS POR CURSO 

Não há quantidade de vagas pré-estabelecidas. 

 

3. PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 

 Podem se inscrever discentes dos cursos Técnico em Agropecuária Integrado 

e Subsequente e Superior em Engenharia Agronômica. O(A) candidato(a) deverá ter 

disponibilidade mínima para as atividades do grupo de 4 (quatro) horas semanais, 

incluindo finais de semana quando necessário e esporadicamente, salientando que 

nas férias deverá cumprir escala de uma semana em caso de trainee e depois duas 

semanas como efetivo. 



4. 1ª FASE - INSCRIÇÃO 

4.1. Período: 14 a 20 de agosto de 2019 

4.2. Local: através do e-mail geagromuz.ifsuldeminas@gmail.com 

4.3. Dados e arquivos necessários: 

- nome completo 

- curso; 

- ano ou período; 

- celular de contato com whatsapp; 

- histórico escolar do aluno até o primeiro semestre de 2019 extraído do Webgiz 

Acadêmico, utilizando as ferramentas histórico resumido/imprimir. Se a máquina tiver 

programa para salvar em .pdf no drive da impressora, utilize esta opção. Senão, ao 

utilizar o navegador Chrome, após a opção imprimir, clique em alterar e salvar em 

.pdf; caso o candidato tenha vindo de outra instituição, enviar a cópia do boletim do 3º 

ano do ensino médio no caso de candidatos do Técnico em Agropecuária 

Subsequente. 

 

5. RESULTADO DA 1ª FASE 

 O resultado da análise dos documentos solicitados será publicado no site oficial 

do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho em 21 de agosto de 2019. O candidato 

que não enviar a documentação completa ou não respeitar o prazo de inscrição estará 

automaticamente desclassificado. 

 

6. 2ª FASE - ENTREVISTA 

A Entrevista será realizada com a coordenação do GEAGRO, um discente do 

Curso Técnico em Agropecuária Integrado e um discente do Curso Superior em 

Engenharia Agronômica, ambos do último ano. O candidato que não comparecer na 

data, horário e local estabelecidos estará automaticamente desclassificado. 

 

6.1. Data: 22 de agosto de 2019 

6.2. Horário: a ser definido conforme o número de candidatos 

6.2. Local: Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão do GEAGRO localizado no 

setor de mecanização do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho 

 

 



7. RESULTADO FINAL 

O resultado final será divulgado no site oficial do IFSULDEMINAS – Campus 

Muzambinho no dia 23 de agosto de 2019. Os discentes selecionados também serão 

informados por e-mail e whatsapp. E as atividades dos trainees selecionados iniciarão 

no dia 26 de agosto de 2019. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo de trainee serão avaliados durante 

o segundo semestre letivo de 2019 e ao final poderão ser efetivados como membros 

do GEAGRO. 

8.2. Todos os participantes do GEAGRO como trainee ou membros efetivos ao final 

das suas atividades no grupo receberão as declarações de membros de projetos 

cadastrados no NIPE e/ou certificados de bolsistas quando for o caso. 

8.3. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do GEAGRO. 

8.4. Para conhecimento de todos os presentes, este Edital será publicado no site 

oficial do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 

 

Muzambinho, 13 de agosto de 2019 

 

 

Professora Ariana Vieira Silva 
Coordenadora do Grupo de Estudos em Agropecuária - GEAGRO 

Portaria Nº 095, de 25 de agosto de 2014 


