
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Técnico Pecuário 
 

Função: Inspecionar e 
orientar os produtores rurais 

na melhoria da qualidade do 
leite coletado 

Área: Fomento 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Pecuário 

 

Área: Fomento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente visita os produtores rurais que fornecem leite à empresa com o objetivo de 

inspecionar o produto zelando pela manutenção dos padrões de qualidade estabelecidos 

pelo Controle de Qualidade da empresa e normas técnicas: verifica as condições 
higiênicas do local e material utilizado na ordenha, analisa amostras do produto e 

orienta o fornecedor nos cuidados com o gado leiteiro, coleta, acondicionamento e 
transporte do produto. Prepara relatórios da visita para apreciação e controle do 

superior. 

 
 Acompanha as análises laboratoriais da matéria prima recebida visando orientar os 

produtores rurais e transportadores em relação a eventuais ocorrências decorrentes da 

qualidade do produto ou transporte. Emite relatórios para apreciação e controle do 
superior. 

 

 Controla o fornecimento de materiais às empresas transportadoras visando a 

manutenção e funcionamento adequado do tanque rodoviário quando solicitado ou em 
decorrência de constatação de irregularidades que possam comprometer a qualidade da 

carga durante o transporte. Registra o fornecimento para controle e reembolso. 

 

 Zela pela segurança nas suas atividades quer no deslocamento de suas visitas quer no 

manejo e inspeção do gado leiteiro utilizando-se de ferramentas adequadas e estrita 

observação das diretrizes higiênicas que disciplinam o assunto. 

 

 Periodicamente percorre os trajetos entre a empresa e as propriedades rurais 

fornecedoras de leite mapeando o percurso través de aparelho GPS para montagem da 

rota visando orientar as empresas transportadoras e atender às normas técnicas que 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Pecuário visita os produtores rurais que fornecem leite à empresa 

visando a inspeção do produto zelando pelos padrões de qualidade estabelecidos bem como 

orientando-os na coleta, acondicionamento e transporte do produto. 

 



disciplinam o assunto. 
 
 
(cont.) 

 

 Realiza treinamentos destinados aos transportadores orientando-os na coleta e 

movimentação do produto visando a manutenção da qualidade da matéria prima e 
obediência à legislação vigente. Emite relatórios sobre o treinamento realizado, para 

controle. 
 
 

 Eventualmente atualiza os dados cadastrais dos fornecedores bem como procede ao seu 

credenciamento ou descredenciamento, conforme orientações ou documentação 

recebida. 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento pessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


