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Anexo II – Das atribuições do cargo, da escolaridade e experiência profissional mínima 
necessária. 

 
Engenheiro Agrônomo: 
Pré-Requisitos: 

 Ensino Superior de Agronomia ou Engenharia Agronômica. Experiência mínima de 
seis meses no exercício da profissão. 

Descrição Sintética das Tarefas:  

 Desempenhar as atividades constantes nos itens 01 a 18 do Artigo 1 da Resolução n.º 
218, de 29.06.73, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CONFEA, referentemente, entre outras, a engenharia rural, construções para fins rurais 
e suas instalações complementares, irrigação e drenagem para fins agrícolas, 
melhoramento animal e vegetal, recursos naturais renováveis, ecologia, fertilizantes e 
corretivos, processos de cultura e de utilização de solo, mecanização na agricultura e 
beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; serviços afins e 
correlatos. 

 
 
Assistente Administrativo: 
Pré-Requisitos: 

 Ensino médio. Experiência mínima de seis meses no exercício da profissão. 
Descrição Sintética das Tarefas: 

 Minutar trabalhos de redação; instruir processos e outros expedientes; auxiliar nos 
trabalhos desenvolvidos na área de Métodos e Sistemas; estudar a legislação 
trabalhista, previdenciária e fiscal; preparar folhas de pagamento, relações de 
descontos e guias de recolhimentos; participar na elaboração de orçamentos; 
comprar materiais e equipamentos; executar outras tarefas correlatas, compatíveis 
com a função. 

 
Operador de Equipamento: 
Pré-Requisitos: 

 Ensino Fundamental Incompleto. Experiência mínima de seis meses no exercício da 
profissão. 

Descrição Sintética das Tarefas: 

 Coletar, limpar e preparar amostras para as análises de laboratório; operar aparelhos 
de laboratório; auxiliar nas tarefas de organização do laboratório; orientar e controlar 
os serviços realizados pelos trabalhadores braçais; coordenar a distribuição de 
veículos no pátio da filial; requisitar estivadores e máquinas; realizar pesagens de 
produtos; aferir balanças; extrair notas fiscais; preencher formulários pertinentes aos 
serviços; fazer romaneios; acionar e/ou controlar o funcionamento de motores e 
outros equipamentos; operar quadro de comando; controlar termometria; controlar 
estoques; executar tarefas no interior de células, câmaras frigoríficas e porões de 
embarcações; executar serviços de tornearia; executar e/ou auxiliar ao Técnico 
Eletromecânico na manutenção de equipamentos e de motores em geral; nos 
armazéns convencionais, executar tarefas de Operário; limpar os equipamentos; 
preencher os formulários pertinentes as atividades; operar equipamentos (bob cats), 
controlar as torres de resfriamento; controlar o funcionamento de válvulas; operar 
quadros de comando auxiliares; verificar os evaporadores (cubículos), termostatos e 
umidistatos, o nível de amônia; auxiliar ao Frigo-Operador; controlar a acumulação de 
gelo; preencher os formulários que controlam as atividades da  Sala de Máquinas e 
executar outras tarefas correlatas, compatíveis com a função. 
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Operário: 
Pré-Requisitos: 

 Ensino Fundamental Incompleto. Experiência mínima de seis meses no exercício da 
profissão. 

Descrição Sintética das Tarefas:  

 Executar serviços de carga e descarga; zelar pela limpeza e conservação de prédios 
e equipamentos; manusear lenha; receber e expedir produtos; montar e desmontar 
pallets; executar outras tarefas correlatas, compatíveis com a função. 

 
 
Operador Eletromecânico: 
Pré-Requisitos: 

 Ensino Fundamental Incompleto. Experiência mínima de seis meses no exercício da 
profissão. 

Descrição Sintética das Tarefas:  

 Efetuar a centragem de elevadores de caçamba; ajustar redlers; realizar reparos nos 
transportadores; efetuar reparos em caixas redutoras; fazer e reparar canos 
condutores; manter as caldeiras em plenas condições; controlar os termógrafos; 
verificar e substituir tubulações da caldeira; examinar radiadores e efetuar reparos; 
regular máquinas de limpeza; ajustar e reparar os pendulares; manter em bom 
funcionamento as caixas de direções; regular balanças automáticas; efetuar reparos 
no quadro de comando; realizar trabalhos com solda elétrica e oxigênio; controlar 
fator de potência e demanda de energia elétrica; cuidar de termometria; assessorar a 
chefia, quanto as possibilidades operacionais; supervisionar trabalhos 
eletromecânicos efetuados por terceiros; controlar almoxarifado; realizar ou 
supervisionar os trabalhos de conservação dos equipamento de  segurança; participar 
nas manobras de posicionamento das embarcações e equipamentos; acertar 
detalhes com outras áreas, antes de iniciar as operações. 

 


