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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 local. 

 

2. NÚMEROS DE VAGAS 

Serão ofertadas 15 vagas para trainees nessa edição do Processo 

Seletivo. 

 

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 09/03/2020 a 22/03/2020, através 

de formulário web, disponível no seguinte endereço: 

https://myurls.co/gigaifmuz  

Para realização será necessário Dados e arquivos abaixo listados: 

- Nome completo 

https://myurls.co/gigaifmuz


- Curso 

- Ano ou período 

- E-mail 

- Celular de contato com WhatsApp 

- Histórico resumido do último semestre (para discentes matriculados há 

mais de 6 meses) 

- Declaração de matrícula (para discentes matriculados há menos de 6 

meses). 

 

5. INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

O resultado da análise dos documentos solicitados será enviado ao e-

mail de cada participante no dia 23/03/2020. O candidato que não enviar 

a documentação completa ou não respeitar o prazo da inscrição estará 

automaticamente desclassificado. 

 

6. 1ª FASE – DINÂMICA EM GRUPO 

Data: 26/03/2020 

Local: A definir, de acordo com o número de inscrições. O candidato 

será avisado previamente via e-mail ou WhatsApp. 

 

7. 2ª FASE - ENTREVISTA 

A entrevista será realizada com a coordenação do GIGA, sendo 

composta por um membro docente e dois membros discentes, sorteados 

ao acaso para realizá-la. O candidato que não comparecer na data, 

horário e local estabelecidos, estará automaticamente desclassificado. 

 

7.1. Data: 30/03 a 31/03 

7.2. Horário: A definir, de acordo com o número de inscrições. O 

candidato será avisado previamente via e-mail ou WhatsApp. 

7.3. Local: A definir, de acordo com o número de inscrições. O candidato 

será avisado previamente via e-mail ou WhatsApp. 

 

 

8. RESULTADO FINAL 

Em caso de empate entre os inscritos, será utilizado como critério de 

desempate, o resultado da fase de entrevista, e persistindo o empate, 



será utilizado o CORA referente ao último semestre do candidato. 

O resultado final será divulgado pelo e-mail do participante, no dia 

03/04/2020. Os discentes selecionados também serão informados pelo 

WhatsApp. 

Os novos membros serão apresentados a comunidade interna e externa 

no dia 04/04/2020 no 10º ENCONTEC. 

 

9. CRONOGRAMA 

 Inscrições: 09/03/2020 a 22/03/2020 

 Deferimento das inscrições: 23/03/2020 

 Seleção – 1ª fase: 26/03/2020 

 Seleção – 2ª fase: 30/03 a 31/03 

 Resultado Final: 03/04/2020 

 Apresentação dos novos membros: 04/04/2020 no 10º ENCONTEC 
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