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Grupo de Estudo em Bovinos do Instituto Federal – GEBIF 

 

Edital Nº 08/2020 

 

Processo seletivo para trainees 2020.1 
 

O Grupo de Estudo em Bovinos do Instituto Federal Sul de Minas Gerais no uso de 

suas atribuições legais, torna pública as inscrições para o Processo Seletivo de 

Trainee, no período de 21 de Fevereiro a 13 de Março, para ingresso no primeiro 

semestre letivo de 2020, obedecendo às instruções do presente edital. 

1. OBJETIVO DO GEBIF 

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

de bovinocultura de corte e leite desenvolvidos no IFSULDEMINAS – Campus 

Muzambinho. Com isso, contribuir com a capacitação dos discentes através 

de eventos, palestras, cursos, dia de campo, etc. Possibilitando aos alunos 

interações com os animais, agregando conhecimentos na área e 

aperfeiçoando o futuro profissional.  

 

 

 

2. NÚMERO DE VAGAS  

Serão disponibilizadas vagas de acordo com necessidade do grupo. 

 

3. PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 



3.1 Estar cursando algum curso Técnico ou Superior no IFSULDEMINAS – 

Campus Muzambinho. 
3.2 Ter disponibilidade de comparecer às reuniões semanais na sede do 

GEBIF (horário a ser definido pelos integrantes) e ter no mínimo 4 

(quatro) horas semanais disponíveis para cumprir com as atividades do 

Grupo.  
 

4. 1ª FASE – INSCRIÇÃO  
4.1 A inscrição poderá ser feita a partir da publicação deste edital até o dia 13 

de março, através do link disponibilizado 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjj6Tv59jZuvN3Hf5qpZA7rBDqk3c37r92SL

5Y5F97e1KYA/viewform) 

4.2 Período:21/02 a 13/03/2020  

 

5. 2ª FASE – DINÂMICA 
A Dinâmica em grupo ocorrerá na sede do GEBIF localizado no setor 

de bovinocultura de leite no dia 16/03/2020 

 

6.  3ª FASE – ENTREVISTA  
Entrevista com a coordenação do GEBIF: 17 e 18 de março a partir das 

**18:00** horas na sede do Grupo. 

 

7. RESULTADO 
O resultado será divulgado no site do Campus até o dia 20 de Março e 

uma confirmação por whatsapp convocando os candidatos aprovados para 

reunião semanal do grupo. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

8.1 Os aprovados para o processo de trainee serão avaliados durante um 

semestre, e ao final poderão ser efetivados como membros do GEBIF.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjj6Tv59jZuvN3Hf5qpZA7rBDqk3c37r92SL5Y5F97e1KYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjj6Tv59jZuvN3Hf5qpZA7rBDqk3c37r92SL5Y5F97e1KYA/viewform


8.2 Todos os candidatos que participarem como trainee, ao final do período 

letivo receberão certificado pela participação no grupo.  
8.3 Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do 

GEBIF. 
O presente edital terá validade a partir do momento de sua publicação. 

 
Muzambinho, 17 de Fevereiro de 2020. 

Coordenação GEBIF 

 

 

 

 

 

TEXTO PARA O SITE 

 
O Grupo de Estudo em Bovinos do Instituto Federal – GEBIF torna pública a              

abertura das inscrições para o Processo Seletivo para Trainees. Podem se inscrever            

alunos do curso Técnico ou Superior do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 

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

na área de bovinocultura de corte e leite desenvolvidos no IFSULDEMINAS –            

Campus Muzambinho. Com isso, contribuir com a capacitação dos discentes através           

de eventos, palestras, cursos, dia de campo, etc. Possibilitando aos alunos           

interações com os animais, agregando conhecimentos na área e aperfeiçoando o           

futuro profissional.  

 

As inscrições são online, enviando os dados pessoais no link:  

https://forms.gle/upCpFDsAHRSQJGoo7 

no período do dia 21 de Fevereiro a 13 de Março. 

As informações estão disponíveis no edital em anexo. 

https://forms.gle/upCpFDsAHRSQJGoo7


 

 


