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RETIFICAÇÃO Nº 01

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO
JOÃO EVANGELISTA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do§ 5º do Art. 61 da Resolução nº 15, de 15 de junho de 2016, e da Portaria nº
1329, de 22 de setembro de 2015, publicada no DOU de 23 de setembro de 2015; torna pública a Retificação nº 01 do Edital 09/2019, conforme segue:

Onde se lê:
 

Vagas
pretendidas SETOR DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS

PERFIL DO CANDIDATO/
CONHECIMENTOS

NECESSÁRIOS:
CURSO RESPONSÁVEL

06 Refeitório

Auxílio nas atividades
operacionais da UAN, como:
Limpeza básica
Pré-preparo de alimentos
Higienização e organização de
utensílios
Distribuição de refeições
Obs.: Todas as atividades são
acompanhadas por funcionário
do setor.

Conhecimentos teóricos
na área de Nutrição
Ter disposição e boa
vontade para o trabalho;
O candidato deve ser
responsável,
comprometido,
organizado, assíduo e
pontual.
Deve respeitar as
normas e exigências do
setor.
Saber trabalhar em
equipe.
Estar disposto ao
aprendizado.

Técnico em Nutrição e Dietética
ou ex-estudante Curso Técnico de
Nutrição que estão na graduação à

noite

Munik Mariana
do Rosário Nunes

da Cruz

05 Suinocultura

Fazer o arraçoamento dos
animais duas vezes ao dia ou
quando for necessário;
Limpeza e desinfecção das
instalações;
Limpeza e desinfecção dos
bebedouros dos animais;
Capinar em torno das
instalações;
Transferir animais de setores;
Pesar os animais;
Auxiliar na aplicação de
medicamentos e vacinas;
Ajudar no acompanhamento de
partos;
Ficar atento ao bem estar dos
animais, principalmente conforto
térmico;
Anotar e comunicar ao
responsável qualquer imprevisto
ou ocorrência
Ocorrida no setor.

Conhecimentos teóricos
na área de suinocultura.

Técnico em Agropecuária ou
Bacharelado em Agronomia

Aparecido Weyne
Lavor

05 Bovinocultura/
Caprinocultura

Fazer o trato dos animais (
fornecimento de volumoso e

Conhecimentos teóricos
na área de

Técnico em Agropecuária ou
Bacharelado em Agronomia

Aparecido Weyne
Lavor



ração);
Limpeza das instalações;
Limpeza e desinfecção dos
bebedouros dos animais;
Capinar em torno das
instalações;
Fornecer leite aos bezerros;
Ficar atento ao bem estar dos
animais, principalmente conforto
térmico;
Manutenção de cercas e
instalações;
Rapar curral e confinamento;
Anotar e comunicar ao
responsável qualquer imprevisto
ou ocorrência
Ocorrida no setor.

bovinocultura.

01

Coordenação
do Curso
Técnico em
Agropecuária

Organizar materiais para aulas
práticas e teóricas;
Atendimento ao público;
Redigir atas;
Organizar livro ata;
Formatar texto;
Auxiliar na redação de textos e
planilhas;
Dar suporte aos professores.
Auxiliar o aluno com dificuldade
a realizar pesquisas acadêmicas
sempre que solicitados.
Participar de reuniões e
programa de treinamento,
quando convocado.
Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências
para o exercício da função.

O candidato deve ser
responsável,
comprometido,
organizado, assíduo e
pontual.
Prestar suporte e auxiliar
às rotinas e demandas do
Curso Técnico
Agropecuária.
Conhecer os ambientes
utilizados, UEPs, para as
aulas do curso Técnico
em Agropecuária.
Trabalhar em equipe
 Redigir atas e organizar
livro ata
Comunicativo
Ter iniciativa
Ser ético
Ser responsável

Administração ou Licenciatura em
Matemática e que estejam cursado

no mínimo o 3º período

Jarbas Magno
Miranda

01 Agroindústria

Auxiliar nas atividades de gestão
e produção do setor;
Participar de reuniões e
programa de treinamento,
quando convocado.
Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando
equipamentos e programas de
boas práticas de fabricação.
Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências
para o exercício da função.

Prestar suporte e auxiliar
nas atividades do setor
de agroindústria.
Trabalhar em equipe
Ser bom ouvinte
Comunicativo
Ter iniciativa
Ser ético
Ser responsável

 

Bacharelado em Agronomia,
Técnico em Agropecuária ou

Técnico em Nutrição.

Fernando Ramos
Celestino e
Ricardo Gomes
de Oliveira

 

 Leia-se:
 

Vagas
pretendidas SETOR DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS

PERFIL DO CANDIDATO/
CONHECIMENTOS

NECESSÁRIOS:
CURSO RESPONSÁVEL

07 Refeitório Auxílio nas atividades
operacionais da UAN, como:
Limpeza básica
Pré-preparo de alimentos
Higienização e organização de
utensílios
Distribuição de refeições
Obs.: Todas as atividades são
acompanhadas por funcionário
do setor.

Conhecimentos teóricos
na área de Nutrição
Ter disposição e boa
vontade para o trabalho;
O candidato deve ser
responsável,
comprometido,
organizado, assíduo e
pontual.
Deve respeitar as
normas e exigências do
setor.
Saber trabalhar em
equipe.

Técnico em Nutrição e Dietética
ou ex-estudante Curso Técnico de
Nutrição que estão na graduação à

noite

Munik Mariana
do Rosário Nunes

da Cruz



Estar disposto ao
aprendizado.

06 Suinocultura

Fazer o arraçoamento dos
animais duas vezes ao dia ou
quando for necessário;
Limpeza e desinfecção das
instalações;
Limpeza e desinfecção dos
bebedouros dos animais;
Capinar em torno das
instalações;
Transferir animais de setores;
Pesar os animais;
Auxiliar na aplicação de
medicamentos e vacinas;
Ajudar no acompanhamento de
partos;
Ficar atento ao bem estar dos
animais, principalmente conforto
térmico;
Anotar e comunicar ao
responsável qualquer imprevisto
ou ocorrência
Ocorrida no setor.

Conhecimentos teóricos
na área de suinocultura.

Técnico em Agropecuária ou
Bacharelado em Agronomia

Aparecido Weyne
Lavor

06 Bovinocultura/
Caprinocultura

Fazer o trato dos animais (
fornecimento de volumoso e
ração);
Limpeza das instalações;
Limpeza e desinfecção dos
bebedouros dos animais;
Capinar em torno das
instalações;
Fornecer leite aos bezerros;
Ficar atento ao bem estar dos
animais, principalmente conforto
térmico;
Manutenção de cercas e
instalações;
Rapar curral e confinamento;
Anotar e comunicar ao
responsável qualquer imprevisto
ou ocorrência
Ocorrida no setor.

Conhecimentos teóricos
na área de
bovinocultura.

Técnico em Agropecuária ou
Bacharelado em Agronomia

Aparecido Weyne
Lavor

02

Coordenação
do Curso
Técnico em
Agropecuária

Organizar materiais para aulas
práticas e teóricas;
Atendimento ao público;
Redigir atas;
Organizar livro ata;
Formatar texto;
Auxiliar na redação de textos e
planilhas;
Dar suporte aos professores.
Auxiliar o aluno com dificuldade
a realizar pesquisas acadêmicas
sempre que solicitados.
Participar de reuniões e
programa de treinamento,
quando convocado.
Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências
para o exercício da função.

O candidato deve ser
responsável,
comprometido,
organizado, assíduo e
pontual.
Prestar suporte e auxiliar
às rotinas e demandas do
Curso Técnico
Agropecuária.
Conhecer os ambientes
utilizados, UEPs, para as
aulas do curso Técnico
em Agropecuária.
Trabalhar em equipe
 Redigir atas e organizar
livro ata
Comunicativo
Ter iniciativa
Ser ético
Ser responsável

Administração ou Licenciatura em
Matemática e que estejam cursado

no mínimo o 3º período

Jarbas Magno
Miranda

02 Agroindústria Auxiliar nas atividades de gestão
e produção do setor;
Participar de reuniões e
programa de treinamento,
quando convocado.
Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando
equipamentos e programas de
boas práticas de fabricação.

Prestar suporte e auxiliar
nas atividades do setor
de agroindústria.
Trabalhar em equipe
Ser bom ouvinte
Comunicativo
Ter iniciativa
Ser ético
Ser responsável

Bacharelado em Agronomia,
Técnico em Agropecuária ou

Técnico em Nutrição.

Fernando Ramos
Celestino e
Ricardo Gomes
de Oliveira



Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências
para o exercício da função.

 

 

 
São João Evangelista, 22 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Jose Roberto de Paula, Diretor(a) Geral, em 22/03/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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