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Edital Nº 17/2020 

Processo Seletivo de Trainee  

 

O Grupo de Estudos em Cultura de Tecidos Vegetais – GPLANT in vitro do 

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

IFSULDEMINAS, Campus Muzambinho, torna público as inscrições para o Processo 

Seletivo de Trainee, no período de 02 a 06 de março de 2020, obedecendo às 

instruções do presente Edital. 

 

1. OBJETIVO DO GPLANT in vitro 

O objetivo deste grupo é aumentar os conhecimentos e a produtividade científica 

dos alunos envolvidos, na área de cultivo in vitro de plantas (floricultura, fruticultura, 

medicinais, cafeeiro e espécies florestais). Objetiva-se planejar e desenvolver 

projetos de pesquisa, ensino e inovações tecnológicas relacionadas à área de 

micropropagação de plantas. 

2. NÚMERO DE VAGAS POR CURSO 

Serão disponibilizadas vagas de acordo com a necessidade do grupo. 

 

3. PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 

3.1. Poderão se inscrever alunos dos cursos:  

 Técnico em Agropecuária Integrado e Subsequente 

 Superior em Ciências Biológicas 

 Superior em Engenharia Agronômica 



 Superior de Tecnologia em Cafeicultura.  

 

3.2. O (a) candidato (a) deverá ter disponibilidade mínima para as atividades do 

grupo de 4 (quatro) horas semanais. 

 

4. 1ª FASE - INSCRIÇÃO 

4.1. Período: 02 a 06 de março de 2020 

4.2. Enviar os dados e arquivos para o e-mail: gplantinvitro@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 segundo 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 

9º ano do Ensino Fundamental II no caso de candidatos do 1º ano do Técnico em 

Agropecuária Integrado e cópia do boletim do 3º ano do ensino médio no caso de 

candidatos do Técnico em Agropecuária Subsequente e alunos do 1º período dos 

Cursos Superiores. 

4.4. O candidato que não enviar os dados completos ou não respeitar o prazo de 

inscrição estará automaticamente desclassificado. 

 

5. 2ª FASE - ENTREVISTA 

A Entrevista será realizada com a coordenação do GPLANT in vitro, uma 

Laboratorista química e um discente de Curso Superior (membro do grupo de 

estudos). O candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecidos 

estará automaticamente desclassificado. 

5.1. Data: 09 de março de 2020 

5.2. Horário: 14:00 às 17:00 hs 

5.3. Local: Laboratório de Biotecnologia e Cultura de Tecidos Vegetais localizado no 

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 



6. RESULTADO FINAL 

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

Muzambinho á partir do dia 11 de março de 2020. Os discentes selecionados 

também serão informados por whatsapp, convidando-os para a reunião do grupo de 

estudos.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo de trainee serão avaliados 

durante um semestre e ao final poderão ser efetivados como membros do GPLANT 

in vitro. 

7.2. Os candidatos que participarem como trainee, ao final do período letivo 

receberão declaração pela participação no grupo. 

7.3. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do GPLANT 

in vitro. 

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

oficial do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 

 

 

Muzambinho, 28 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 
Professora Priscila Pereira Botrel 

Líder do Grupo de Estudos GPLANT in vitro 
 


