Equipe AGROPLUS UFV
Edital – Processo Seletivo 2022/1
O Prof. Dr. Aziz Galvão da Silva Júnior, do Departamento de Economia Rural da Universidade
Federal de Viçosa, coordenador da Equipe AGROPLUS UFV, faz saber aos interessados que se
encontram abertas as inscrições para a seleção de novos estagiários.
ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Crédito rural, comercialização de produtos agropecuários, sucessão familiar, assistência técnica,
geoprocessamento, análise de redes sociais, capacitação e treinamentos, produção vegetal e
animal (bovinocultura de leite e corte), análise de cadeia de produção, planejamento da empresa
rural, pagamento por serviços ambientais, aproveitamento de dejeto de animais, desenvolvimento
de softwares e aplicativos, gerenciamento de recursos hídricos, recuperação e preservação de
recursos naturais. (Para conhecer cada área de atuação, acesse o site: (www.agroplusufv.com.br).
PARCEIROS ENVOLVIDOS:
União Europeia e todos os parceiros do Projeto SALSA, FAO, EMBRAPA (Gado de Corte, Gado de
Leite e Suínos e Aves), FAMASUL, FAEMG, FIEMG, SRB (Sociedade Rural Brasileira), FAMATO,
APROSOJA – MT, APROSOJA - MS, AIBA, Algar Agro, Coopeavi, CARGILL, Banco do Brasil,
ITAIPU, ABIOVE, GTPS, CIBiogás, COOPSEMA, ConectarAgro, entre outros.
DATAS E PROCEDIMENTOS
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Serão selecionados estudantes para o cargo de estagiário com a função de atuar em
conjunto com a equipe, atendendo às demandas do coordenador geral e reportando-se à
gerência geral.
1.2. Será admitida a inscrição de graduandos ou pós-graduandos de TODOS os cursos
vinculados à Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa.
2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Previsão de formatura a partir de Junho/2023.
2.2. Possuir disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais.
2.3. Inglês e/ou espanhol e experiência internacional são desejáveis.
3. PERFIL DESEJADO
A Equipe busca pessoas com perfil proativo, capacidade de trabalho em
equipe, comprometimento, dinamismo e interesse em desenvolver-se profissionalmente.
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1. Primeira etapa: Inscrição e Avaliação de currículo (Eliminatória)
A inscrição dos interessados deve ser feita exclusivamente pelo site
(www.agroplusufv.com.br). Os interessados devem preencher todas as informações e
devem anexar o currículo vitae e histórico da UFV no ato da inscrição. A data final para a
inscrição é dia 22 de Maio de 2022.
* Nessa etapa será feita uma avaliação dos currículos e apenas aqueles candidatos que
tiverem seus currículos aprovados participarão da próxima etapa.

4.2. Segunda etapa: PITCH Pessoal (Eliminatória)
As datas para envio do PITCH serão entre os dias 30 de maio a 06 de junho de 2022, no
formulário disponibilizado por e-mail aos aprovados na primeira etapa.
4.3. Terceira etapa: Entrevista individual (Eliminatória)
Acontecerá nos dias 20 a 25 de junho de 2022, em reunião presencial (horário a confirmar).
4.4. Após a aprovação no processo seletivo, os candidatos serão avaliados em um processo de
trainee por um período de três semanas, através de atividades desenvolvidas durante
esse período, podendo ou não ser efetivados, dependendo do desempenho individual.
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