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Seleção de Trainees para o Grupo de Estudos em Tecnologia Agrícola e Mecanização – GETAM

O Grupo de Estudos em Tecnologia Agrícola e Mecanização – GETAM, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Campus Muzambinho, 
cadastrado no NIPE em 14 de julho de 2022, conforme Resolução Nº 022/2020, de 27 de agosto de 
2020, faz saber que, no período de 13 a 20 de fevereiro de 2023, estarão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo para Trainee, obedecendo às instruções do presente Edital.

1- OBJETIVO

O GETAM tem como objetivo promover atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento de tecnologias, com cuidado social, ecológico e sustentável com os discentes e 
docentes do IFSULDEMINAS campus Muzambinho a fim de realizar atividades teóricas e práticas no 
laboratório de Mecanização Agrícola influenciando principalmente os discentes ao interesse pela área, 
onde os auxiliará na sua formação acadêmica.

2- FINALIDADE 

O presente Edital tem por finalidade estabelecer critérios para a seleção de alunos para 
participarem como trainee no grupo de estudos.

3- PÚBLICO-ALVO

Alunos dos Cursos de Engenharia Agronômica, Tecnólogo em Cafeicultura e de Técnico em 
Agropecuária.

4- REQUISITOS PARA CONCORRER AO EDITAL

4.1 Estar regularmente matriculado nos cursos de Engenharia Agronômica, Tecnólogo em 
Cafeicultura ou de Técnico em Agropecuária.

4.2 Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas. 

5- ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO ALUNO

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



atividades de pesquisa desenvolvidas pelo grupo. 

5.2 Participar das reuniões semanais em horário definido pelo grupo.

5.3 Trabalhar em equipe nos projetos que já se encontram em desenvolvimento.

5.4 Contribuir com a organização e manutenção de toda a infraestrutura do IFSULDEMINAS 
utilizada pelo grupo para realização das atividades.

6- FUNÇÕES DO ORIENTADOR E DO SUPERVISOR

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 congressos.

6.3 Controlar a frequência dos participantes do grupo.

7- INSCRIÇÕES: 1a fase 

7.1 Período: 13 a 20 de fevereiro de 2023.

7.2 Para efetivação da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário presente no link: 
https://forms.gle/HjVGN6CcaneqR72P6, e anexar o histórico escolar no mesmo.

OBSERVAÇÕES:

O histórico pode ser extraído pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br/), utilizando as 
ferramentas: ensino >  dados do aluno  >  documentos  >  histórico.

8- RESULTADOS DA 1a fase (Homologação das inscrições)

O resultado da análise dos documentos solicitados será publicado no site oficial do 
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho a partir de 22 de fevereiro de 2023, podendo ser prolongado 
devido ao recesso de carnaval. O candidato que não enviar a documentação completa ou não respeitar 
o prazo de inscrição estará automaticamente desclassificado.

9- ENTREVISTA: 2a fase

Os candidatos selecionados na primeira etapa farão uma entrevista presencial, a qual será realizada 
pela Coordenação do GETAM, podendo ter atividade prática caso a banca examinadora julgue 
necessário. O candidato que não comparecer na data, horário e local estabelecidos estará 
automaticamente desclassificado.

9.1 O local, as datas e horários das entrevistas serão divulgados no site junto com a homologação das 
inscrições. Os discentes selecionados também serão informados por e-mail.

10- RESULTADO FINAL

O resultado final será divulgado no site oficial do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho a partir 
do dia 01 de março de 2023. Os discentes selecionados também serão informados por e-mail.

10.1 As atividades dos trainees selecionados iniciarão após o resultado final ser publicado, conforme 
programação do grupo.
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11- CRONOGRAMA

Período de Inscrições 13 à 20 de fevereiro de 2023 (Até às 23:55 
horas)

Homologação das Inscrições A partir de 22 de fevereiro de 2023

Entrevista A definir

Resultado final da seleção A partir de 01 de março de 2023

Início das atividades do Trainee Após divulgação do resultado final 

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo atuarão como Trainee durante três meses. 
Caso se adequem às normas do grupo, se tornarão membros efetivos do GETAM. 

12.2. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do GETAM.

12.3. Para conhecimento de todos os presentes, este Edital será publicado no site oficial do 
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.

12.4. Todo o processo de seleção é de responsabilidade da coordenação do GETAM.

Muzambinho, 10 de fevereiro de 2023.

Gustavo Rabelo Botrel Miranda

Prof. Orientador GETAM 
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