
Cargo Função Salário Carga Horária Atribuições do cargo/função Requisitos básicos

Assistente Administrativo II R$ 2.134,46 40 horas

Exercer atividade de suporte administrativo às unidades organizacionais, elaborando e

controlando prestação de contas, balancetes e demais atividades administrativas da

Unidade, promovendo a organização, funcionamento, manutenção e controle na área

de material, patrimônio, transporte, finanças, pessoal e áreas afins.

Ensino Médio Completo

Produtor de VT e Audiovisuais
Cinegrafista e Editor de

Imagens
R$ 2.662,55 40 horas

Operar e filmar com equipamentos de vídeo, especialmente câmaras profissionais HD,

em produções externas (reportagens e vídeos) e em estúdio. Realizar edição não-linear

em Final Cut , Motion, After Effects e Adobe Premiere. As atribuições exigem

conhecimento de pacote Adobe e plataforma Mac OSX. Planejar a produção de trabalho

de vídeos definindo fases, objetivos e recursos. Dirigir o processo de gravação de

imagens orientando as tomadas.

Ensino Médio Completo ; Seis (6) meses de

experiência na área; Disponibilidade para

viagens constantes; Carteira Nacional de

Habilitação categoria mínima “B”

Auxiliar Técnico Suporte em Informática R$ 2.662,55 40 horas

Dar suporte na manutenção de equipamentos e sistemas de informação; instalar 

e configurar sistemas operacionais, aplicativos, drivers e antivirus. Instalar e 

configurar dispositivos de informática e de redes. Dar suporte em Windows e 

Linux. Participar na identificação e solução de problemas de software e hardware.

Ensino Médio Completo em Técnico em

Informática ou Ensino Médio Completo +

curso Técnico em Informática. Seis meses de

experiência na área.

Extensionista Agropecuário I R$ 2.662,55 40 horas

Atuar como técnico de nível médio em agropecuária e de acordo com sua habilitação

legal na prestação de serviços aos clientes da Empresa; participar da elaboração,

execução e acompanhamento dos programas municipais de assistência técnica e

extensão rural dos municípios atendidos pela Empresa; Auxiliar na elaboração de

projetos, realizando levantamentos, orçamentos e avaliações necessárias a sua

conclusão; prestar assistência técnica aos clientes, acompanhando-os e orientando-os

nos projetos elaborados.

Ensino Médio completo em Técnico em

Agropecuária ou Técnico Agrícola.

Registro no Conselho Regional de Engenharia -  

CREA-MG; Carteira Nacional de Habilitação

com categoria mínima “B”; Disponibilidade

para viagens

Engenharia Agronômica

Curso Superior em Engenharia Agronômica.

Registro no Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens. Carteira

Nacional de Habilitação categoria mínima

“B”

Medicina Veterinária

Curso Superior em Medicina Veterinária.

Registro no Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens. Carteira

Nacional de Habilitação categoria mínima

“B”

 Zootecnia

Curso Superior em Zootecnia. Registro no

Conselho Regional Profissional. Carteira

Nacional de Habilitação categoria mínima

“B”. Disponibilidade para Viagens.

Extensionista Bem Estar Social II R$ 3.913,78 40 horas

Executar atividades profissionais e de prestação de serviços aos clientes da Empresa,

correspondentes à habilitação profissional para o cargo; participar do planejamento,

execução e acompanhamento dos programas de extensão rural nos municípios

atendidos pela Empresa; elaborar projetos nas áreas de Bem-estar Social, destinados às

famílias e comunidades rurais, acompanhando sua execução e avaliação; assistir as

famílias rurais, orientando-se nas áreas de competência do projeto.

Curso Superior em Ciências Sociais ou

Economia Doméstica ou Nutrição ou

Pedagogia ou Serviço Social. Registro no

Conselho Regional Profissional (quando

houver). Carteira Nacional de Habilitação

categoria mínima “B”. Disponibilidade para

viagens

Administração de Empresas

Curso Superior em Administração de

Empresas. Registro no Conselho Regional

Profissional. Disponibilidade para Viagens.

ANEXO I – CARGOS, FUNÇÕES, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS BÁSICOS

Extensionista Agropecuário II R$ 3.913,78 40 horas

Executar atividades profissionais e de prestação de serviços aos clientes da Empresa,

correspondentes à habilitação profissional do cargo de nível superior; elaborar, executar

e acompanhar os programas e projetos relacionados à assistência técnica e extensão

rural nos municípios atendidos pela Empresa; prestar assistência técnica agropecuária e

gerencial aos clientes da Empresa elaborando e assinando projetos técnicos, inclusive

aqueles para obtenção de crédito rural, acompanhando e/ ou fiscalizando sua execução;

realizar levantamentos e perícias técnicas relacionadas à sua área de competência.

Assistente Técnico I R$ 3.913,78 40 horas

Exercer como profissional de nível superior e de acordo com sua habilitação atividades de

apoio às diversas unidades da Empresa;

Elaborar e executar projetos, programas, processos, contratos e pareceres específicos de

sua área de atuação.

Desenvolver, coordenar, executar, avaliar, emitir pareceres e relatórios dos programas e

projetos de sua área de competência. Elaborar material técnico e institucional, ministrar

treinamentos relacionados a sua área de competência..



Arquitetura e Urbanismo

Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo.

Registro no Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens

Ciências Contábeis

Curso Superior Completo em Ciências

Contábeis. Registro no Conselho Regional

Profissional

Comunicação Social

Curso Superior Completo em Comunicação

Social com Habilitação em Jornalismo.

Disponibilidade para viagens constantes. Seis

(6) meses de experiência na área.

Designer Gráfico

Curso Superior Completo em Designer

Gráfico. Seis (6) meses de experiência na

área.

Engenharia de Alimentos

Curso Superior em Engenharia de Alimentos.

Registro no Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens constantes.

Engenharia de Produção

Curso Superior em Engenharia de Produção.

Registro no Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens constantes.

Ciência e Tecnologia de

Laticínios

Curso Superior em Ciência e Tecnologia de

Laticínios. Registro no Conselho Regional

Profissional. Disponibilidade para viagens

constantes

Geografia

Curso Superior em Geografia. Registro no

Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens constantes

Psicologia

Curso Superior em Psicologia. Registro no

Conselho Regional Profissional.

Disponibilidade para viagens.

Analista de Sistemas I R$ 3.913,78 40 horas

Executar atividades de análise de sistemas nos campos de desenvolvimento e

manutenção de aplicações, documentação e atendimento de serviços de informática

relacionados a sistemas de informação, envolvendo conhecimento de análise de

necessidades, elaboração de modelos de dados, implementação e implantação de

sistemas, visando atender as necessidades das áreas/setores da Empresa.

Curso Superior Completo em Análise de

Sistemas ou Ciência da Computação ou

Engenharia da Computação ou Informática

ou Sistemas de Informação, reconhecido

pelo Ministério da Educação.

Assessor Jurídico R$ 5.194,34 40 horas

Exercer a advocacia, em caráter de exclusividade, dos interesses da EMATER-MG

compreendendo, além da ação e representação judicial, o procuratório extrajudicial e as

funções de assessoria às unidades da Empresa; planejar, orientar, coordenar e controlar

atividades jurídicas de natureza contenciosa, consultiva, contratual e patrimonial e

demais atividades delegadas pela empresa de que necessitem de apoio jurídico.

Curso de Graduação de Nível Superior

Bacharelado  em Direito.

Registro na Ordem dos Advogados do Brasil

de Minas Gerais – OAB-MG. Disponibilidade

para viagens. Carteira Nacional de

Habilitação categoria mínima “B”. Seis (6)

meses de experiência em atividades

jurídicas.

Auditor R$ 5.194,34 40 horas

Exercer atividades de auditoria nas áreas patrimonial, pessoal, econômica, financeira,

contábil, fiscal e tributária, analisando os respectivos procedimentos e controles

internos, elaborando relatórios e outros documentos afins em cumprimento às

disposições legais e normativos internos da Empresa. Verificar os atos de gestão visando

comprovar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e eficiência da gestão

orçamentária, financeira, patrimonial, pessoal e dos demais sistemas operacionais.

Assessorar os gestores no acompanhamento da execução dos programas de governo.

Curso Superior completo em Ciências

Contábeis ou Administração de Empresas ou

Economia. Registro no Conselho Regional

Profissional. Disponibilidade para viagens

constantes. Carteira Nacional de Habilitação

categoria mínima “B”. Seis (6) meses de

experiência na área de auditoria.

Assistente Técnico I R$ 3.913,78 40 horas

Exercer como profissional de nível superior e de acordo com sua habilitação atividades de

apoio às diversas unidades da Empresa;

Elaborar e executar projetos, programas, processos, contratos e pareceres específicos de

sua área de atuação.

Desenvolver, coordenar, executar, avaliar, emitir pareceres e relatórios dos programas e

projetos de sua área de competência. Elaborar material técnico e institucional, ministrar

treinamentos relacionados a sua área de competência..


