ESTÁGIO PARA ESTUDANTE
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO.

A MFG AGROPECUARIA Ltda., abre inscrições para contratação de estagiário,
para atuação no Setor Agropecuário, conforme descrito abaixo:
I)

Vagas

02 para MINEIROS – GO
02 para CAMPO NOVO DO PARECIS – MT
II)

Perfil do Estagiário

Estudante proativo, com força de vontade, disposição e responsabilidade.
Que saiba utilizar suas experiências a favor da empresa e de seu próprio
desenvolvimento profissional. Que seja flexível, aplicado, demonstre
comprometimento, tenha espírito de equipe e bom relacionamento
interpessoal.
III)

Requisitos
a)
b)

Estar cursando a partir do 4º ano do curso
Estudante de Eng. Agronômica, Eng. Agrícola, Zootecnia, Medicina
Veterinária e Agronomia
c) Ter disponibilidade de estagiar por 01 semestre (estágio de conclusão de
curso), ou que possa ficar pelo menos por 03 meses
d) Mobilidade nacional (poderá viajar durante o período de estágio para
outra unidade da empresa)
e) Elaborar um trabalho/projeto para entregar a empresa ao final do
estágio, contendo apresentação em PowerPoint com apostila impressa,
cujo tema deverá ser decido com a Gerência da área, podendo coincidir
com o trabalho de conclusão do curso, se voltado para o setor da
empresa.
IV)

Inscrições

1)

Para realizar a inscrição, o estudante candidato deverá enviar cópias dos documentos
abaixo listados para o e-mail clerita.jesus@mfgagropecuaria.com.br
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ficha cadastral preenchida
Histórico Escolar (matérias realizadas e notas)
Comprovante de matrícula e frequência no curso
Curriculum Vitae (com estágios realizados e respectivas avaliações)
Carta de recomendação do Professor Orientador
Cédula de Identidade (cópia somente se aprovado para estágio)
CPF (cópia somente se aprovado para estágio)
Cartão do PIS (se possuir) (cópia somente se aprovado para estágio)
Cartão bancário (cópia somente se aprovado para estágio)
Comprovante de endereço (cópia somente se aprovado para estágio)
Ter uma conta corrente ou poupança em seu nome para recebimento do auxílio
estágio
l) Seguro de vida (cópia somente se aprovado para estágio)
V)

Informações complementares
a) A seleção do estagiário constará de análise do currículo e entrevista (por
telefone, na falta de oportunidade para entrevista presencial), tanto com o
RH quanto com o supervisor de estágio e/ou gerente da empresa;
b) O estágio terá início a partir da data prevista no termo de compromisso;
c) O estágio poderá ser interrompido, de acordo com o previsto no Termo de
Compromisso;
d) Ao final do estágio, o estagiário receberá CERTIFICADO comprobatório das
horas realizadas e nota de avaliação, emitido pela MFG Agropecuaria Ltda.,
exceto na hipótese abaixo;
e) Havendo desistência por parte do estagiário, não disponibilizaremos
certificado com avaliação;
f) Enquanto durar o estágio, o estagiário não poderá fazer outro
concomitantemente;
g) Enquanto durar o estágio, o estagiário estará subordinado às regras internas
da empresa (que serão divulgadas integralmente no ato de firmação do termo
de compromisso);
h) O estagiário receberá bolsa auxílio no valor de um salário mínimo/mês
vigente à época do estágio. Disponibilizamos hospedagens e refeições na
empresa.

Mineiros – Go., 04 de abril de 2018.
MFG Agropecuária Ltda.
Clerita Silva de Jesus.
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