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Edital Nº 109/2022   

Processo Seletivo de Trainee do GEGAM  

 

O Grupo de Estudos em Geotecnologia Agricultura e Meio Ambiente – GEGAM do 

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

IFSULDEMINAS, Campus Muzambinho, 23 de Novembro de 2021, faz saber que, no 

período de 19 até 23 de Setembro de 2022, estarão abertas as inscrições para o Processo 

Seletivo de Trainee, obedecendo às instruções do presente Edital. 

 

1. OBJETIVO DO GEGAM 

O objetivo deste grupo é realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão em 

geoprocessamento, sensoriamento remoto e agricultura digital no IFSULDEMINAS – 

Campus Muzambinho, adicionando conhecimentos, princípios e práticas orientadas aos 

discentes participantes. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS POR CURSO 

Para o presente edital estão disponíveis 8 (oito) vagas. 

 

3. PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A) 

 Podem se inscrever discentes de todos os cursos do Campus Muzambinho, os quais 

tiverem interesse em geoprocessamento, sensoriamento remoto e agricultura digital. O(A) 

candidato(a) deverá ter disponibilidade mínima para as atividades do grupo de 4 (quatro) 

horas semanais, incluindo finais de semana quando necessário e esporadicamente, além 

de participar semanalmente das reuniões. 

 

4. 1ª FASE - INSCRIÇÃO 

4.1. Período: 19 até 23 de Setembro de 2022 



4.2. Local: preenchimento do formulário https://forms.gle/8sYE482xodEjE4vP9 

4.3. Resultado 1ª fase: 26 de Setembro de 2022 

 

5. 2ª FASE - ENTREVISTA 

A Entrevista será realizada presencialmente com todos os inscritos aprovados na 1ª 

fase no dia 28 de Setembro de 2022. A coordenação do GEGAM irá avaliá-los. O candidato 

que não atender os requisitos não será classificado. 

 

5.1. Data: 28 de Setembro de 2022 

5.2. Horário: a ser definido conforme o número de candidatos 

5.2. Local: Laboratório de Sensoriamento Remoto, localizado no segundo andar do prédio 

pedagógico da Engenharia Agronômica. 

 

6. RESULTADO FINAL 

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

Muzambinho a partir do dia 30 de Setembro de 2022. Os discentes selecionados também 

serão informados por Whatsapp. E as atividades dos trainees selecionados iniciarão no dia 

03 de Outubro de 2022. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

segundo semestre letivo de 2022 e, posteriormente poderão ser efetivados como membros 

do GEGAM. 

7.2. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do GEGAM. 

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

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 

 

Muzambinho, 19 de Setembro de 2022. 

 

Professor Allan Arantes Pereira 
Coordenador do Grupo de Estudos em Geotecnologia Agricultura e Meio Ambiente – 

GEGAM 
 


