Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 01/2019
Comunicado 07 – Retificação do item 2
22/02/2019
O SEBRAE Mato Grosso, comunica a retificação nas do item 2 – VAGAS, referente
ao processo seletivo 01/2019. Fica retirada a atribuição “Realizar o diagnóstico de
gestação de bovinos”.
Onde se lê:
2. VAGAS
Código

AS01

Cargo

Assistente I

Nº de Vagas

01 (uma)

Salário

R$ 1.779,96

Local de Trabalho

Paranaíta / MT

Requisitos Exigidos

Escolaridade



Experiência



Outros





Ensino Médio Completo ou Nível Técnico (agrícola,
agropecuária e zootecnia), com diploma reconhecido
pelo MEC.
Comprovada de, no mínimo, 6 meses, em atividades
compatíveis com as principais atribuições da vaga.
CNH, categoria “B” no mínimo, com validade vigente.
Disponibilidade para viagens.
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.

Principais Atribuições:
 Realizar apresentações, palestras e oficinas;
 Realizar atendimento técnico caso a caso de gestão das propriedades aos grupos
produtivos (pecuária de corte, pecuária de leite, olericultura, apicultura, piscicultura,
suinocultura, avicultura, fruticultura, agricultura: milho, arroz).
 Realizar o diagnóstico de gestação de bovinos;
 Realizar a estruturação e reestruturação de rebanho;
 Realizar fiscalização de contratos;
 Elaborar termos de referência conforme demandas solicitadas;
 Executar atividades operacionais de suporte técnico ou administrativo;
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