
Governo contrata profissionais para atuar em
Brumadinho
Qua 24 junho

O Governo de Minas, por meio da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig),
publicou, nesta quarta-feira (24/6), edital para o Processo Seletivo Simplificado para contratação
temporária de pesquisadores e técnicos que vão atuar em projetos de minimização e contenção
dos impactos à agropecuária causados pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG). As inscrições serão entre os dias 30/6 e 7/7 e podem ser feitas neste link. 

O edital integra um acordo entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a
Vale S.A. São oferecidas oito vagas para pesquisadores nas áreas de piscicultura (1), olericultura
(2), bovinocultura (2) e floricultura (3), e três vagas para técnicos de ciências agrárias, ciências
biológicas ou química, para atuação no Campo Experimental Santa Rita, da Epamig, localizado no
município de Prudente de Morais.

Os pré-requisitos exigidos para pesquisadores são mestrado em curso compatível à vaga oferecida
e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. Para técnicos é necessário curso técnico nas
áreas de ciências agrárias, biológicas ou química. Formações superiores às exigidas, por meio da
participação em cursos, seminários, congressos e treinamentos, serão considerados na pontuação,
de acordo com as atribuições da vaga.

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira, de candidatura e habilitação, consiste na
análise da documentação dos inscritos. Na segunda, serão avaliados o currículo e os títulos. Os
três candidatos melhor classificados para cada vaga passam para a terceira fase, de entrevista.
Para pesquisadores será exigida a entrega de Projeto de Pesquisa e Transferência de Tecnologias
(máximo de 20 páginas), baseado na linha de pesquisa específica da vaga, e apresentação oral.

A contratação será por seis meses, podendo ser prorrogada pelo prazo necessário para conclusão
dos trabalhos. O contrato será regido pela CLT, com carga horária semanal de 40 horas e não gera
vínculo empregatício de qualquer espécie entre o contratado e o Estado, seus órgãos ou entidades.
O salário é de R$ 8.111,13, para pesquisador, e de R$ 3.978,51, para técnicos. Também serão
oferecidos vale refeição no valor de R$ 552,64 e auxílio Plano de Saúde de R$ 219,66. 

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas nlo
site www.processoseletivo.mg.gov.br. O edital está disponível para consulta
em www.epamig.br/edital-brumadinho/.
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