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EDITAL DE SELEÇÃO PARA NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

DA SEMANA DA ZOOTECNIA E CONGRESSO DE PRODUÇÃO ANIMAL DO IFSEMG 

– Campus Rio Pomba – SeZoo 

A SeZoo é formada por estudantes e professores  do curso de Zootecnia. Tem como 

finalidade de promover o evento anualmente no mês de maio (Em homenagem ao dia do 

Zootecnista), buscando promover um desenvolvimento técnico e pessoal sobre os temas de palestras 

e minicursos que são propostos a cada evento realizado, além de promover integração da 

comunidade acadêmica com produtores rurais e técnicos formados, valoriza alunos e professores do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio 

Pomba no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida instituição. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente Processo Seletivo será regido por este Edital; 

1.2. A prioridade será selecionar os candidatos que se enquadram nos requisitos determinados no 

presente edital, que participará de uma entrevista que definirá aqueles que serão efetivados como 

membros da SEZOO; 

1.3. Na presente seleção o candidato atuará na comissão organizadora no que for designado; 

1.4. Não poderá se inscrever alunos com previsão de conclusão de curso menor de 2 períodos letivos; 

1.5. Será inscrito apenas alunos devidamente matriculados no curso de Zootecnia- IF Sudeste MG/ 

Campus Rio Pomba; 

2. PRÉ-REQUISITOS  

2.1. O candidato deverá possuir carga horária livre de 3 horas semanais, para se dedicar a tarefas 

destinadas ao longo da organização do evento;  
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2.2. O candidato, além das 3 horas semanais, deverá possuir disponibilidade de horário para reuniões 

semanais (quarta-feira – 15:30) e extraordinárias; 

 3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Período das inscrições: Do dia 14/08/2019 à 26/08/2019;  

3.2. O presente candidato terá que preencher um formulário, anexando junto a ele o Curriculum 

Vitae/Lattes e o histórico escolar (baixar no SIGAA); (link do formulário: 

https://forms.gle/2TMYZgQ3QHeJKS7d9) 

4. DO PROCESSO SELETIVO (ENTREVISTA) 

4.1. Ocorrerá uma pré-seleção dos candidatos; 

4.2. Os classificados para entrevista deverão ficar atentos aos seguintes itens: 

4.2.1 A entrevista será realizada no prédio da zootecnia, sendo a sala a determinar; 

 4.2.2 A data da entrevista será dia 04/09/2019, e o horário será divulgado com pelo menos 2 dias de 

antecedência via email; 

 4.2.3  A entrevista terá em média 10 minutos de duração. 

5. DA SELEÇÃO 

 5.1. O processo seletivo será avaliado em duas fases: 

1ª Fase: Análise curricular e histórico classificatório para segunda fase; 

2ª Fase: Entrevista com membros da Semana da Zootecnia (pontuação 100 pontos)  

5.2. A divulgação dos candidatos aprovados para SEZOO ocorrerá no mural do Departamento de 

Zootecnia, email e nas redes sociais da SEZOO; 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

6.1. Será considerado desclassificado o candidato que se fizer ausente no dia da entrevista; 

https://forms.gle/2TMYZgQ3QHeJKS7d9
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6.2. Não apresentar algum dos documentos deste edital no prazo de inscrição; 

 6.3. Algum motivo específico que a comissão organizadora do Processo Seletivo ache justa eliminação 

do candidato. 

7.1. Será realizado desempate na fase de entrevista na seguinte ordem,  

a) Período que se encontra matriculado no curso de Zootecnia;  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A SEZOO – Semana da Zootecnia, poderá realizar quaisquer alterações no presente edital antes do 

término do período de inscrições;  

8.2. Ao inscrever-se na Seleção o candidato estará reconhecendo sua aceitação das normas estabelecidas 

neste Edital.                                                                                     


