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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  
Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores 
sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de 
biosseguridade. Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas. 
Planejar atividades agropecuárias. Promover organização, extensão e capacitação 
rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à 
produção agropecuária.  
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
 
Orientar na escolha do local para atividade:  
Orientar sobre preservação ambiental; orientar coleta de amostras para análises e 
exames; orientar sobre preparo, correção e conservação de solo; orientar sobre 
época de plantio, tratos culturais e colheita; orientar na definição e manejo de 
equipamentos, máquinas e implementos; orientar construções e instalações 
agropecuárias; orientar na escolha de espécies e cultivares; orientar sobre 
técnicas de plantio; orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção 
agropecuária; orientar sobre formas e manejo de irrigação e drenagem; orientar 
manejo integrado de pragas e doenças; orientar sobre uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI); orientar no beneficiamento de produtos agropecuários; 
orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes; orientar sobre padrão de produção 
de sementes e mudas; orientar na legalização de empreendimentos 
agropecuários; orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal; orientar 
escolha e manejo de pastagem e forrageiras; orientar alimentação e manejo de 
animais; orientar sobre formulações de rações; orientar manejo do 
desenvolvimento animal; orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas; orientar 
no controle de animais transmissores de doenças; orientar pré-abate; recomendar 
compra e venda de animais; orientar na recuperação de áreas degradadas.  
 
Executar projetos agropecuários:  
Executar levantamento do custo-benefício para o produtor; verificar disponibilidade 
e qualidade da água a ser utilizada na produção agropecuária; coletar amostras 
para análise (sangue, solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros); locar 
curva em nível, canais para irrigação, tomadas d'água e outros; acompanhar 
construção de curva em nível; interpretar análises de solo e resultados 
laboratoriais; regular máquinas e equipamentos; elaborar relatórios, laudos, 
pareceres, perícias e avaliações; coletar dados meteorológicos; coletar dados 
experimentais; conduzir 23  
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experimentos de pesquisa; levantar dados de pragas e doenças; supervisionar 
atividades agropecuárias; manejar reprodução de animais; realizar cruzamento de 
cultivares; realizar pequenas intervenções cirúrgicas; formular rações de animais; 
auxiliar partos em animais; realizar necropsias de animais.  
 
Planejar atividades agropecuárias:  
Verificar infra-estrutura (máquinas, equipamentos, instalações e outros); levantar 
dados sobre a área a ser trabalhada; planejar rotação de culturas; disseminar 
produção orgânica.  
 
Fiscalizar produção agropecuária:  
Fiscalizar produção de mudas e sementes; enviar amostras de produtos 
agropecuários para análises laboratoriais; classificar produtos vegetais; 
inspecionar sanidade de produtos agropecuários; fiscalizar vacinação de animais; 
fiscalizar aplicação de agrotóxicos; inspecionar cumprimento de normas e padrões 
técnicos; fiscalizar documentação de produtos agropecuários.  
 
Recomendar procedimentos de biosseguridade:  
Recomendar quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários; 
recomendar sobre isolamento de área de produção e acesso de pessoas e 
animais; recomendar sobre destino de embalagens de agrotóxicos e 
medicamentos veterinários; recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e 
animais; recomendar sobre limpeza e desinfeção de máquinas, equipamentos e 
instalações; orientar destino de animais mortos; orientar manejo de dejetos; 
recomendar sobre técnica de vazio sanitário.  
 
Desenvolver tecnologias:  
Adaptar tecnologias de produção; criar técnicas alternativas para plantio, aplicação 
de agrotóxicos e outros; adaptar instalações e equipamentos conforme 
necessidade.  
 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  
Planejar o trabalho de processamento, conservação e controle de qualidade de 
insumos para a indústria alimentícia de alimentos e laticínios. Participar de 
pesquisa para melhoria, adequação e desenvolvimento de novos produtos e 
processos, sob supervisão. Supervisionam processos de produção e do controle 
de qualidade nas etapas de produção  
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
 
Planejar o trabalho:  
Interpretar a ordem de serviço; especificar os materiais e insumos; calcular os 
materiais e insumos; quantificar pessoal; providenciar a disponibilidade dos 
materiais, insumos e pessoal; selecionar os procedimentos para cada atividade; 
estabelecer e comunicar cronograma de atividades; verificar condições de 
segurança ambiental e de equipamentos de proteção individual.  
 
Participar de pesquisas para melhoria, adequação e desenvolvimento de 
novos produtos sob supervisão:  
Definir estratégias para melhoria, adequação e desenvolvimento de novos 
produtos; elaborar e testar formulações do produto; avaliar aceitabilidade do 
produto; assessorar a implementação das mudanças aprovadas; aplicar normas 
técnicas e legislação vigente.  
 
Supervisionar tecnicamente os processos de produção:  
Assegurar condições higiênico-sanitárias (ambiental e pessoal); assegurar 
condições operacionais (temperatura, pressão e outras); assegurar a 
disponibilidade dos insumos; assegurar condições de apoio (manutenção, 
caldeira, refrigeração e serviços gerais); monitorar os processos de trituração, 
pasteurização, mistura, cocção, fermentação e outros; verificar a temperatura, 
umidade do ar e pressão através de equipamentos adequados; controlar o tempo 
de produção; controlar o pH, peso e dimensões através de equipamentos 
adequados; acompanhar a concentração do produto por meio de sensores; 
controlar a velocidade de processamento das máquinas; verificar as condições do 
empacotamento e embalagem do produto final; corrigir desvios do processo.  
 
Supervisionar o controle de qualidade nas etapas de produção:  
Realizar análises físico-químicos das matérias primas e produtos nas diversas 
fases da fabricação; realizar análises microbiológicas das matérias-primas e 
produtos nas 25  
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diversas fases da fabricação; realizar as análises sensoriais das matérias-primas e 
dos produtos nas diversas fases da fabricação; realizar análises físicas de 
matérias-primas e produtos desde a fabricação até o produto final; acompanhar 
testes de desempenho de matérias-primas e insumos na linha de produção; 
efetuar a auditoria no estoque; avaliar tecnicamente os fornecedores; acompanhar 
o controle integrado de pragas e vetores.  
 
Elaborar documentos:  
Redigir relatórios de planilhas de controle; elaborar relatórios de análises; elaborar 
manual de instruções; emitir laudos com parecer técnico sob delegação; elaborar 
procedimentos operacionais na produção e no controle de qualidade; elaborar 
relatórios; aplicar as ferramentas de informática.  
 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.  
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, 

realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias 

através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 Preparar reagentes,  peças e outros materiais utilizados em experimentos. 

 Proceder à montagem de experimentos reunido equipamentos e material de 

consumo em  para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de 

pesquisa. 

 Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de 

campo relativas a uma pesquisa.  

 Proceder à análise de materiais em utilizando métodos físicos, químicos, 

físico-químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e 

quantitativamente os componentes desse material, utilizando metodologia 

prescrita. 

 Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e 

materiais dos laboratórios. proceder ao controle de estoque dos materiais 

de consumo dos laboratórios. 

 Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores 

que estejam alocados. 

 Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo. 

 Utilizar recursos de informática. 
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 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 


