
      
                     

   

                                                                   COMUNICADO 

 

A Coordenação de Projetos da Fazu, por Termo de Cooperação Técnica com a Girolando, torna público que está aberta 

no período de 24 a 28 de março de 2022, a inscrição para a seleção de 1 (uma) vaga de estágio para trabalhar na 

Associação Girolando, no administrativo do Departamento Técnico. 

A vaga de estágio, inicialmente, será para trabalhar em escritório na Seção Técnica Administrativa (STA) da Girolando.  

O estagiário (a) terá contato com os processos administrativos que envolvem o Serviço de Registro Genealógico da 

Raça Girolando.  

 

DOS REQUISITOS DO CANDIDATO PARA A VAGA DE ESTÁGIO: 

I – Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação em Zootecnia, Agronegócio ou Agrocomputação da Fazu, 

entre o primeiro e quarto período do curso noturno; 

II – Ter noções em informática básica; 

III – Ter disciplina e senso de organização; 

IV – Ser comunicativo; 

V – Não é necessário ter experiência profissional. 

 

DA CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO:  

I – O estágio terá duração de 2 (dois) anos; 

II – A carga horária diária de trabalho será de 6 horas/dia, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 

15:00.  

 

DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DO ESTÁGIO:   

I – O valor da bolsa de estágio será de R$ 800,00; 

II – Vale transporte; 

III – Alimentação oferecida na empresa. 

 

DAS INSCRIÇÕES PARA A VAGA DE ESTÁGIO:  

I – Período de inscrição: 24 a 28 de março de 2022. 

II - O candidato deverá enviar o currículo ou carta de apresentação para o e-mail curriculos.projetos@fazu.br. No corpo 

do e-mail o candidato deverá manifestar a vaga pretendida e a sua expectativa quanto ao estágio. 
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DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO:  

I –  O processo contará com duas fases: pré-seleção e seleção; 

II – A pré-seleção será realizada pela Fazu pelos coordenadores de curso e de projetos. Será aprovado na pré-seleção 

o candidato que cumprir todos os pré-requisitos da vaga.   

III – Os candidatos selecionados serão submetidos às entrevistas com o Departamento de RH e Supervisão de 
Departamento Técnico da Girolando, conforme agendamento. O candidato será avaliado quanto ao perfil requerido 
pela Girolando.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor do Polo de Uberaba.  

II - As dúvidas decorrentes deste Edital deverão ser encaminhadas para o e-mail institucional do projeto 

(curriculos.projetos@fazu.br).   

 

 

                                                   Uberaba, 23 de março de 2022. 

 

 

Coordenação de Projetos 
Fazu 
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