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*Estabelece novas regras para o Processo Seletivo, considerando o cenário          

atual da Pandemia do COVID-19. Aos que já realizaram as inscrições           

anteriormente, lerem atentamente o Edital, atentando-se aos itens 5. e 5.1. 

 
1. OBJETIVO DO GIGA 

O Objetivo do grupo é ter contato prático com a área de gestão             

relacionado aos agronegócios, seja em atividades realizadas dentro        

do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, seja em projetos        

científicos-extensionistas com a comunidade externa. 

 

2. NÚMEROS DE VAGAS 

Serão ofertadas 10 vagas para trainees nessa edição do Processo          

Seletivo. Além disso, constará um cadastro de reserva com 5 candidatos,           

que poderão, eventualmente, ser convocados a qualquer momento, pelo         

prazo de 1 (um) ano, a contar da divulgação do resultado. 

 
3. PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 

● O(A) candidato(a) deverá ser aluno(a) regularmente matriculado       

em um dos cursos presenciais do IFSULDEMINAS – Campus         

Muzambinho, sem distinção entre Cursos Técnicos Integrados,       

Subsequentes e Superiores, de todas as áreas. 

● Ter disponibilidade mínima para as atividades do grupo de 4          



(quatro) horas semanais. 

 
4. INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão no período de 05/05/2020 a 17/05/2020, através de           

formulário web, disponível no seguinte endereço:      

https://myurls.co/gigaifmuz  

Para realização será necessário Dados e arquivos abaixo listados: 

- Nome completo 

- CPF 

- RA (número de matrícula) 

- Curso 

- Período 

- E-mail 

- Celular de contato com WhatsApp 

- Video gravado pelo candidato, com duração de no máximo         

2 min (Observar os detalhes no item 5.1.).  

– OBS: o vídeo poderá ser encaminhado posteriormente ao         

momento da inscrição, até o dia 17/05/2020, para o e-mail          

gigaifmuz@gmail.com. 

 

5. SELEÇÃO 

O seleção dos candidatos será feita baseada nos seguintes critérios: 

● Análise dos documentos solicitados: no caso de falta de algum          

documento, o candidato estará eliminado automaticamente; 

● Classificação: os candidatos que enviaram toda a documentação,        

serão classificados segundo análise do video enviado pelo        

participante, cujos detalhes que deve conter estão explicitados no         

item 5.1. 

5.1. Video 

O participante deverá gravar um vídeo pessoal, de no máximo 2 min, se             

apresentando e também trazendo reflexões sobre o tema “Impacto do          

COVID-19 no Agronegócio”, podendo falar de um setor do agro a sua escolha.             

Esse video poderá ser enviado de duas formas: 

● Anexando um arquivo no formato .mp4, no formulário de inscrição; 

https://myurls.co/gigaifmuz


● Inserindo o link do endereço de alguma plataforma onde o video esteja            

hospedado (preferencialmente YouTube), também em espaço no       

formulário. 

● Aos que já fizeram a inscrição anteriormente a suspensão do Processo           

Seletivo, poderão compartilhar via Google Drive o video com o e-mail           

gigaifmuz@gmail.com, ou enviar o link do video hospedado em alguma          

plataforma (preferencialmente YouTube). 

 
6. RESULTADO FINAL  

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, segundo        

critérios estabelecidos pela comissão julgadora, sendo os 10 melhores         

colocados aprovados, e os 5 na sequência (11º a 15º colocados)           

classificados como cadastro reserva. Esses candidatos do cadastro        

reserva poderão ser convocados a qualquer momento, pelo período de          

1 (um) ano após a publicação do resultado final. 

O resultado final estará disponível a partir do dia 22/05 no site do             

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, e nas redes sociais do GIGA. 

 

7. CRONOGRAMA 

● Inscrições: 05/05/2020 a 17/05/2020 

● Seleção: 18/05/2020 a 21/05/2020 

● Resultado Final: 22/05/2020 
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