
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DIRETORIA
 
EDITAL Nº 1936/2021/ICA-DIR-UFMG

Processo nº 23072.261708/2021-20

OBJETO:  Convênio UFMG/SENACON TED No.: 003/2018 - Processo SEI nº 23072.258312/2021-0

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

 

Em conformidade com a legislação vigente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Diretor do
Ins�tuto de Ciências Agrárias (ICA) faz saber que estarão abertas, no período de 01/12/2021 a
05/12/2021,  as inscrições para a seleção de candidatos (as) para 03 (três) vagas de bolsa de estágio
não obrigatório, regida pela Lei Nº 11.788/2008 e pela Instrução Norma�va Nº 213/2019, para atuar nas
a�vidades do Projeto de Pesquisa/extensão:

“MELHORIA NO SISTEMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE DOS PRODUTOS NAS UNIDADES
DE PROCESSAMENTO DE FRUTOS NATIVOS E DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DE MINAS GERAIS. ”
 

Tipos de estágio: Não Obrigatório

Bolsa valor: R$ 480,00 mensais

Carga horária: 20h semanais (10h presencial + 10h trabalho remoto)

Período de estágio: 12/2021 a 03/2022

O processo sele�vo ocorrerá conforme cronograma na abaixo.

INSCRIÇÕES 01/12 a 05/12/2021 

ENTREVISTA- SELECIONADOS 06/12/2021

RESULTADO 06/12/2021

*Não serão aceitas inscrições enviadas após este horário.

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.  Poderão se inscrever para o estágio estudantes regularmente matriculadas (os) nos cursos de
graduação do ICA/UFMG.

1.2. É requerido:

Disponibilidade para o trabalho de campo. Bem como, para o trabalho de laboratório.

Domínio do Pacote Office e mídias.



Capacidade de trabalhar em equipe.

Bom desempenho acadêmico.

1.3 Inscrição: para se inscrever o candidato deverá enviar para o e-mail:

vanessamarzano@gmail.com – Assunto: Seleção estágio

Os seguintes documentos:

Comprovante de matrícula 02/2021.

Histórico escolar atualizado

Arquivo PDF (Máximo 2 laudas) contendo: Iden�ficação do candidato, CPF, RG, data de nascimento,
No: Celular. E-mail para correspondência, resumo das a�vidades acadêmicas e extraclasse.
Resposta para pergunta:

Porque quero estagiar no Projeto? (Máximo 5 linhas)

 

2. PROCESSO SELETIVO:

2.1 A seleção compreenderá duas etapas:

a) 1ª Etapa: análise do histórico escolar, currículo e disponibilidade. (50% nota)

             Serão selecionados até 15 candidatos nesta etapa

b) 2ª Etapa: entrevista (presencial)*  (50% nota)

2.2 Data, local e horário para entrevista será comunicado por e-mail, somente, aos candidatos cujos
currículos foram pré-selecionados na 1ª Etapa. 

* Na ocasião da entrevista o candidato deverá fazer uso de máscara, bem como, tomar as medidas de
contenção da Covid vigentes na UFMG.

2.3 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas, após a entrevista.
Serão selecionados 3 candidatos havendo cadastro de reserva, e, caso surjam novas vagas. 

2.4 Em caso de empate na pontuação para a úl�ma vaga vencerá o aluno com melhor desempenho
acadêmico (RSG).

2.5 A banca examinadora será composta por três membros Servidores Docentes ou Técnicos
Administra�vos do ICA/UFMG.

2.6.  Casos omissos ou não previstos no presente Edital serão julgados pela banca Examinadora, de
acordo com a Instrução Normava 213/2019, que estabelece orientações sobre aceitação de
estagiárias(os) no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

 

Montes Claros,  30 de novembro de 2021,

 

 

Professor Leonardo David Tuffi Santos

Diretor

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-UFMG

Documento assinado eletronicamente por Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em 30/11/2021,
às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1116163 e
o código CRC 3D791A00.

 

Referência: Processo nº 23072.261708/2021-20 SEI nº 1116163

https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

