
 

 

 

Edital Nº 24/2020 

Processo Seletivo para Trainee  

 

O Grupo de Estudos em Fitopatologia – GEFITO, do Instituto Federal de 

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

Muzambinho, cadastrado no NIPE em outubro de 2019, conforme Resolução Nº 

014/2016, de 23 de março de 2016, faz saber que, no período de 10 a 13 de março de 

2020, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Trainee, obedecendo às 

instruções do presente Edital. 

 

1. OBJETIVO DO GEFITO 

  

O objetivo deste grupo é realizar atividades de pesquisa, ensino e extensão no 

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho relacionadas ao manejo de doenças em 

culturas agrícolas economicamente importantes. Com atividades orientadas aos discentes, 

de modo, a ampliar seus conhecimentos para o mercado de trabalho.  

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Alunos dos cursos de Engenharia Agronômica, Tecnólogo em Cafeicultura e 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e Subsequente. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS POR CURSO 

  Serão destinadas 5 (cinco) vagas para os cursos de Engenharia Agronômica e 

Tecnólogo em Cafeicultura e 1 (uma) vaga para os cursos Técnico em Agropecuária 

Integrado e Subsequente. 



 

4. REQUISITOS PARA CONCORRER AO EDITAL 

4.1 Estar regularmente matriculado nos cursos de Engenharia Agronômica, Tecnólogo 

em Cafeicultura, Técnico em Agropecuária Integrado e Subsequente. 

 

5. ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO TREINEE 

 

5.1 Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais para atender as atividades 

programadas pelo grupo, incluindo finais de semana quando necessário e 

esporadicamente, salientando que nas férias deverá cumprir escala de uma semana em 

caso de trainee. 

5.2 Participar das reuniões semanais em horário definido pelo grupo. 

5.3 Participar de atividades de pesquisa e/ou extensão. 

5.4 Programar o período do férias junto do orientador quando estiver com projeto de 

pesquisa em execução. 

5.5 Contribuir com a organização e manutenção de toda a infraestrutura (Laboratório e 

Casa de  

Vegetação) do IFSULDEMINAS utilizada pelo grupo para realização das atividades. 

 

6. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

6.1 Acompanhar, orientar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo grupo, apoiando os 

discentes no cumprimento do cronograma das atividades. 

6.2 Auxiliar no processamento de dados de pesquisa, assim como na elaboração de 

relatórios e resumos para congresso. 

6.3 Controlar a frequência dos participantes do grupo. 

 

7. INSCRIÇÕES: 1° fase 

7.1 Período: 10 a 13 de março. 



7.2 Para efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar via e-mail 

(gefito.ifsuldeminas@gmail.com) os seguintes documentos: 

7.3 Ficha de inscrição preenchida (Anexo I). 

7.4 Histórico escolar resumido. 

7.5 Curriculum vitae. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 O histórico escolar poderá ser extraído do Webgiz Acadêmico, utilizando as 

ferramentas histórico resumido/imprimir (formato pdf). 

 Para alunos de primeiro período que tenham cursado outro curso Superior, enviar 

o histórico do último semestre cursado. 

 Para alunos de primeiro período que venham do Ensino médio, não será 

necessário apresentar o histórico escolar. 

  

8. RESULTADO DA PRIMEIRA FASE 

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

do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho em 16 de março de 2020. O candidato que 

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

automaticamente desclassificado.  

 

9. ENTREVISTA: 2° fase 

Os candidatos selecionados na primeira etapa passarão pela entrevista, a qual será 

realizada pela Coordenação do GEFITO. O candidato que não comparecer na data, 

horário e local estabelecidos estará automaticamente desclassificado. 

9.1 Data: 17 de março de 2020. 

9.2 Local: GEFITO (3° andar do prédio da Biotecnologia). 

9.2 Horário: Será divulgado no site junto com a homologação das inscrições. 

 

 

mailto:gefito.ifsuldeminas@gmail.com


10. RESULTADO FINAL 

 

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

Muzambinho no dia 18 de março de 2020. Os discentes selecionados também serão 

informados por e-mail e whatsapp. E as atividades dos trainees selecionados iniciarão no 

dia 24 de março de 2020, na reunião semanal a ser realizada às 19 horas. 

 

 

11.CRONOGRAMA 

  

Abertura do Edital Dia 10/03/20 

Período de Inscrições De 10/03/20 a 13/03/20 até as 23:55 horas  

Homologação das Inscrições Dia 16/03/20 

Entrevista Dia 17/03/20 a partir das 8:00 h  

Resultado final da seleção A partir de 18/03/20 

Início das atividades do Treinee 24/03/20 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

primeiro semestre letivo de 2020 e ao final poderão ser efetivados como membros do 

GEFITO. 

8.2. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do GEFITO. 

8.3. Para conhecimento de todos os presentes, este Edital será publicado no site oficial do 

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 

 

 

Muzambinho, 09 de março de 2020 

 

 

Professora Roseli dos Reis Goulart 

Coordenadora do Grupo de Estudos em Fitopatologia - GEFITO 


