
 

                                 Uberaba, 09 de março de 2022. 

PROCESSO SELETIVO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 87º EXPOZEBU 

 

A Fazu vem por meio do presente edital tornar público o PROCESSO SELETIVO para 

preenchimento de vagas para atividades complementares durante a 87ª EXPOZEBU, 

destinados a estudantes do curso de Zootecnia, Agronomia, Agronegócio e Agrocomputação 

da FAZU.   

 

1. DO OBJETIVO  

1.1 O presente edital é destinado à seleção de alunos do curso de Zootecnia, Agronomia, 

Agronegócio e Agrocomputação da FAZU.   

a) O aluno deve estar regularmente matriculado no primeiro semestre de 2022, podendo estar 

cursando qualquer período do curso.  

b) O aluno deve ter disponibilidade de tempo para desenvolver atividades na EXPOZEBU nos 

períodos estabelecidos, desde que não coincida com o seu horário de aula.  

1.2 O aluno terá como atribuição desenvolver atividades específicas pré-estabelecidas e com 

treinamento prévio pela ABCZ – Associação Brasileira de Criadores de Zebu, durante o período 

da EXPOZEBU.  

1.3. O aluno poderá utilizar as horas certificadas para compor sua carga horária referente ao 

cumprimento das Atividades Complementares.  

1.4. O aluno terá abono de faltas e possibilidade de solicitar segunda chamada de atividades 

avaliativas, caso apresente o certificado de participação. 

  

2. DAS VAGAS  

2.1 O presente processo seletivo resultará no preenchimento das seguintes vagas:  

 

A. Recepção, identificação e mensuração dos animais 
Período: de 25/04 a 28/04/2022 
Horário: 07h30 as 12h e das 13h30 às 17h30 (exceções serão comunicadas) 
Atividades: 
- Identificar todos os animais ao chegarem no PFC 
- Mensurar todos os animais que participarão de julgamento (altura de anterior, altura de 
posterior e comprimento do animal) 
- Auxiliar na realização do diagnóstico de gestação das fêmeas 
- Auxiliar na realização do ultrassom de Area de Olho de lombo, Circunferência Escrotal e 
tamanho de perímetro torácico dos machos. 
Quantidades de alunos: 15 – não tem remuneração 
 
 



 
B. Identificação de pavilhões e organização dos trabalhos de julgamento 

Período: de 30/04 a 09/05/2022 
Horário: 07h30 as 12h30 e das 14h às 18h (exceções serão comunicadas) 
Atividades: 
• identificar todos os animais de todas as raças nos pavilhões dentro do PFC: 
- Colocando cartaz de identificação dentro dos plásticos 
- Pendurando cada cartaz nos pavilhões (com auxílio de abraçadeiras) 
• No Julgamento auxiliar os funcionários da ABCZ com os animais que participam dos 
julgamentos: 
- Identificando e colocando em pista (através do RGD e identificação do catalogo de animais 
inscritos) 
- Entregando os coletes aos tratadores  
- Colocando nos coletes os números de catálogo 
- Organizando as premiações a serem entregues durante o julgamento 
Quantidades de alunos: 05 – não tem remuneração 
 

C. Ultrassom de úbere 
Período: dia 06/05/2022 
Horário: 07h30 às 15h (sem pausa para almoço) 
Atividades: 
- Auxiliar na realização de ultrassom do úbere cheio das fêmeas das raças Gir Leiteiro e 
Indubrasil premiadas em 1º, 2º e 5º prêmios de categorias, campeonato melhor úbere, 
campeãs e reservadas campeãs - para verificar o uso de substâncias que artificializem a 
condição natural do úbere. 
 Quantidades de alunos: 02 – não tem remuneração 
 
Estrutura fornecida para os alunos para as atividades A, B e C: 

- Crachá de identificação 
- Credencial para estacionamento (estipulado pela ABCZ) 
- Dois lanches diários 
- Vale alimentação para almoço (restaurante a escolha da ABCZ) 
- Certificado de participação 

Obs: os dias sem pausa para almoço e que os trabalhos se estenderem até a noite será 
fornecido um lanche reforçado. 
 

D. 42º Concurso Leiteiro 
Período: de 29/04 a 04/05/2022 
Horário: 1º turno (05:00 as 13:00); 2º turno (13:00 as 21:00); 3º turno (21:00 as 05:00); 
Atividades: 
- Ter conhecimento do regulamento do concurso leiteiro e suas implicações 
- Fiscalizar os ordenadores e criadores durante a realização do concurso leiteiro, garantindo 
assim que nesse evento as oportunidades sejam igualitárias para todos 
- Manter a postura técnica durante todo o serviço 
- Auxiliar a equipe do PMGZLEITE e todos os colegas que também são fiscais agindo com 
companheirismo, pontualidade, conhecimento do regulamento e agir dentro da politica de 
enfrentamento da COVID 19 de acordo com as normas da ABCZ 



 
Quantidades de alunos: 24 – tem remuneração 
 
Estrutura fornecida para os alunos na atividade D: 

- Crachá de identificação 
- Credencial para estacionamento (estipulado pela ABCZ) 
- Dois lanches por turno com bebida (água e refrigerante) 
- Certificado de participação 
- Remuneração mediante entrega de documentação e nota fiscal, conforme instruções 

abaixo: 
 

INSTRUÇÕES SOBRE NOTA E PAGAMENTO 

TOMADOR DO SERVIÇO: 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU 
CNPJ:25.441.650/0001-01 – Insc. Municipal: 37.507 
PRACA VICENTINO RODRIGUES DA CUNHA, 110 - BLOCO 1 
BAIRRO: SÃO BENEDITO - CEP 38.022-330 - UBERABA/MG 
 
SERVIÇO PRESTADO: 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de 
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de 
serviço. 
 
*Serviço de fiscal de Concurso Leiteiro 

Valor do Serviço R$ 60,00 x 5 dias = R$300,00    VALOR DA NF  

Descontos: 

INSS - Retenção (11%) = R$33,00 (retido na ABCZ) 

Taxa da Guia ISSQN = R$12,13 (pago em dinheiro no ISSQN) 

Valor ISSQN (3%) = R$9,00 (pago em dinheiro no ISSQN) 

 

CASO NÃO TIVER CADASTRO NA PREFEITURA, levar: 

- RG e CPF ou CNH 
- Comprovante de endereço (água, luz ou telefone) 
 

CASO NÃO TIVER CADASTRO NA ABCZ, levar: 

- Xerox legível da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), da página aonde consta a 

foto, número e série, da página Qualificação Civil e da página Alterações de Identidade. 

- Carteira de Identidade (01 xerox legível); 

- CPF (01 xerox legível); 

- Cartão do SUS (01 xerox legível); 

- Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento (01 xerox legível); 



 
- Título de Eleitor (01 xerox legível); 

- Certificado de Reservista (01 xerox legível), (Para Homens); 

- Comprovante de Cadastramento no PIS (01 xerox legível); 

- Comprovante de Residência (01 xerox legível; conta de Água, de Luz ou   de Telefone), que 

contenha o endereço completo com CEP); 

- Nº telefone fixo ou Celular 

Sobre o Serviço Prestado de R$300,00 (bruto) 

Valor a receber R$245,87 (líquido) 

Obs*: O PAGAMENTO NÃO É EFETUADO NA ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

Obs**: A Nota fiscal deve ser entregue até o dia 23/05. Após essa data a nota fiscal deverá ser 

emitida somente no próximo mês. 

Obs***: No corpo da nota fiscal informar dados para depósito. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento de formulário.  

O link para acesso ao formulário está disponível em:  

 

https://bit.ly/estagioexpozebu2022 

 

3.2 Documentos necessários para a Inscrição:  

a) Histórico escolar*;  

(Para os alunos interessados do 1° Período não será necessário apresentar esta 

documentação); 

3.3 O aluno pode se inscrever em mais de uma atividade, desde que não haja choque de 

horários. 

3.4. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de março de 2022, até às 21h.  

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção será realizada por meio do histórico escolar, sendo classificatório de acordo 

com a atividade. Em momento oportuno, pode ser sugerido ao aluno participação em outra 

atividade não escolhida. 

4.2. Os candidatos selecionados serão convidados a participar de uma reunião para 

alinhamento das ações, a qual será agendada no período entre 28 a 31 de março de 2022.   

 

5. DO RESULTADO  

5.1 O resultado será divulgado no dia 28 de março de 2022 até as 18h. 

 

Contamos com a participação de vocês. 

Atenciosamente, 

Coordenações de Curso 

https://bit.ly/estagioexpozebu2022

