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PROCESSO SELETIVO DE TRAINEE 

*Realizado  de  forma  inteiramente  remota,  considerando  o  cenário  atual
pandêmico em decorrência da COVID-19.

1. OBJETIVO DO GIGA 

O Objetivo do grupo é proporcionar contato teórico e prático às múltiplas áreas
da gestão e dos agronegócios dentro do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho ou
em projetos científicos extensionistas com a comunidade externa. Além de aproximar a
troca  de  experiências  entre  os  discentes  e  servidores  da  Instituição  em  questões
relacionadas à gestão e agronegócios.

2. NÚMEROS DE VAGAS 

Serão ofertadas 5 vagas para trainees nessa edição do Processo Seletivo. Além
disso,  constará  um  cadastro  reserva  onde  os  candidatos  excedentes,  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) 

3.1. 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. 

3.2. Ter  disponibilidade mínima para  as  atividades do grupo de 4  (quatro)
horas semanais.

4. SELEÇÃO

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas: Inscrições e Entrevista.

4.1. INSCRIÇÕES – 1ª ETAPA

As inscrições ocorrerão no período  de  24/06/2021 a  04/07/2021,  através  do
preenchimento  do  formulário,  disponível  no  seguinte  endereço:
https://myurls.co/gigaifmuz

4.1.1. Para a realização da inscrição serão necessários os seguintes dados do
participante: Nome Completo; CPF; RA; E-mail; Curso; Período e número do celular de
contato  com WhatsApp.  Além disso,  no  ato  da inscrição serão realizadas algumas
perguntas ao candidato.

4.2. RESULTADO - 1ª ETAPA

Após a análise das respostas e dados preenchidos no formulário de inscrição, o
resultado  da  homologação  de  inscrição  será  publicado  no  site  oficial  do
IFSULDEMINAS  –  Campus  Muzambinho  (https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br  /  )  a
partir do dia 05 de julho de 2021. O candidato que não preencher todos os campos de
dados corretamente e/ou não respeitar o prazo de inscrição estará automaticamente
desclassificado.

4.3. ENTREVISTA - 2ª ETAPA

Os candidatos aprovados na 1ª Etapa serão convocados para a entrevista, que
será realizada remotamente, via Google Meet.

4.3.1. O(s) dia(as), horário(s) e link para ingresso na plataforma online serão
enviados aos e-mails dos participantes a partir de 07 de julho de 2021.

4.3.2. O  não  comparecimento  no  dia  e  horário  marcados  acarreta  na
desclassificação do candidato.

5. RESULTADO FINAL 

O resultado final estará disponível a partir do dia 12 de julho de 2021 no site do
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 

https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/


5.1. Os  candidatos  serão  classificados  em  ordem  decrescente,  segundo
critérios  estabelecidos  pela  comissão  julgadora,  sendo  os  5  melhores  colocados
aprovados, e os demais, na sequência, classificados como cadastro reserva. Esses
candidatos  do  cadastro  reserva  (excedentes)  poderão  ser  convocados  a  qualquer
momento, pelo período de 1 (um) ano após a publicação do resultado final. 

6. CRONOGRAMA 

Atividades Prazos Local
Inscrições -1ª etapa 24 de junho a 04 de

julho de 2021
Link de acesso ao formulário:

https://myurls.co/gigaifmuz
Divulgação resultado

1ª etapa
A partir do dia 05 de

julho 2021
Site oficial da instituição:

https://
www.muz.ifsuldeminas.edu.br  /  

Entrevistas A partir do dia 07 de
julho de 2021

Informações a serem enviadas ao
email dos selecionados.

Resultado Final
A partir do dia 12 de

julho de 2021
Site oficial da instituição:

https://
www.muz.ifsuldeminas.edu.br  /  

Muzambinho, 21 de junho de 2021.

Camila Domingos Cabral
Coordenadora Geral do GIGA

Professor Evane da Silva
Líder do GIGA
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