Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência


LEVANTAMENTO DE PERFIL PROFISSIONAL

PROJETO NÚMERO: 3.03.0053
COORDENADOR: Pedro Selvino Neumann

TELEFONE/RAMAL: 3220-8354

EMAIL: neumannsp@yahoo.com.br
Este formulário visa à obtenção de informações quanto ao perfil profissional do candidato para
participação do processo seletivo.
O levantamento é composto por dados voltados exclusivamente às atividades que serão
desenvolvidas pelo profissional, de acordo com as necessidades do projeto.

1 DA ATIVIDADE:
1.1 Nome da Função: Tutor Territorial do SIGRA-SNSO (Sistema Integrado de Gestão Rural da
ATES – Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional)
1.2 CBO da função: 332105

1.3 Relate as atividades que o profissional desempenhará nesta função:
• Realizar a capacitação dos servidores do INCRA nas Superintendências Regionais (SRs)
que farão a supervisão ocupacional nos assentamentos utilizando o SIGRA/SNSO;
• Orientar os servidores responsáveis pelo uso do SIGRA/SNSO em cada SR do INCRA;
• Contribuir com a elaboração de materiais orientativos e de suporte à utilização do SIGRASNSO;
• Capacitar e auxiliar o INCRA Sede no monitoramento do uso do SIGRA-SNSO na
supervisão ocupacional e em seu uso como ferramenta de planejamento da instituição;
• Promover um processo reflexivo que resulte em proposições que contribuam para a
qualificação das ações do INCRA junto aos assentamentos de reforma agrária, especialmente
no que tange a supervisão ocupacional;
• Apresentar relatórios de execução física das atividades realizadas.
1.4 Nível de escolaridade: Especialização, mestrado ou doutorado na área de Extensão Rural.
1.5 Informe os conhecimentos/experiências necessários para o desempenho da função:
Relação profissional ou acadêmica com a temática da reforma agrária, movimentos sociais,
Extensão Rural e sobre programação de sistemas de informação.
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2 DA FUNÇÃO:
2.1 Carga horária semanal: 40 horas
2.2 Horário de trabalho: Das 08:00h até 12:00h e Das 14:00h até 18:00hrs.
2.3 Dias da semana: Segunda à sexta.
2.4 Salário bruto: R$ 8.882,50.
2.5 Número de vagas: Cadastro reserva.
2.6 Previsão do número de meses de atividade: 14 meses.
2.7 Local de trabalho: Brasil.

Santa Maria, 11 de dezembro de 2020.
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