
ANEXO III 
 

DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO 

 

CURSO Nº 
Vaga  

Setor 
  

Período do 
Curso  

Requisitos Carga 
Horária 

Cadastro 
reserva 

Atividades à serem 
desenvolvidas 

Nível 
Superior - 

Curso 
Superior 

Engenharia 
Agronômica 
e Tecnologia 

em 
Cafeicultura  

02 

Laboratório de 
Industrialização 

do Café  

Estar 
regularmente 
matriculado 
nos cursos 

superiores de 
Engenharia 
Agronômica 

ou Tecnologia 
em 

Cafeicultura 

- Estar regularmente 
matriculado no Curso de 
Engenharia Agronômica ou 
Tecnologia em Cafeicultura 
- Não estar cursando o último 
período do Curso. 
- Ser proativo. 
-Estar disponível ao trabalho 
prático  e em equipe. 
-Estar disponível para cumprir 
as atividades 
presencialmente. 

20h - 1. Auxiliar no recebimento de 
café de clientes da torrefação, 
efetuando o cadastro do lote a 
ser industrializado e após essa 
etapa, efetuar a entrega do 
café industrializado ao 
proprietário;  
2. Auxiliar nos trabalhos de 
industrialização de café tanto 
para atendimento da demanda 
interna do Campus 
Muzambinho, para o 
almoxarifado quanto para o 
posto de vendas de produtos e 
ainda, dos lotes de clientes da 
torrefação; 
 3. Auxiliar nos trabalhos de 
classificação física, sensorial 
quanto ao preparo das 
amostras e da sala de prova do 
Laboratório de Classificação de 
Café; 
 4. Auxiliar nos trabalhos de 



limpeza de manutenção dos 
laboratórios de Classificação de 
Café e de Industrialização de 
Café.  

 
 

ANEXO III 
 

DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS  
 

REITORIA 

 

CURSO Nº 
Vaga  

Setor 
  

Período do 
Curso  

Requisitos Carga 
Horária 

Cadastro 
reserva 

Atividades à serem 
desenvolvidas 

Nível Superior - 
Curso Superior 
em Pedagogia e 

ou em 
Licenciaturas 

01 

Programa 
Aprendendo 

as 
Diferenças  

Estar 
regularmente 
matriculado a 

partir do 2º 
período do 

curso 
superior 

Pedagogia e 
ou em 

Licenciaturas 

- Estar regularmente 
matriculado no Curso de 
Pedagogia ou em 
Licenciaturas 
- Não estar cursando o 
primeiro e o último ano do 
Curso. 
- Conhecimento em Word e 
Excel 
- Ser proativo 
-Estar disponível ao trabalho 
prático  e em equipe 
Tenha conhecimento em 
Libras 

20h - Apoio  Administrativo e 
pedagógico ao programa 
aprendendo com as Diferenças  

 
 



 
 
 

ANEXO III 
 

DAS HABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES 

 

CURSO Nº 
Vaga  

Setor 
  

Período do Curso  Requisitos Carga 
Horária 

Cadastro 
reserva 

Atividades à serem 
desenvolvidas 

Estar 
regularmente 

matriculado, no 
curso superior 
de Licenciatura 
em Matemática; 

ou no curso 
superior de 

Licenciatura em 
Ciências 

Biológicas; ou 
no curso 

superior de 
Licenciatura em 
Pedagogia; ou 

no curso 
superior de 

Licenciatura em 
História. 

 

1 

Diretoria de 
Desenvolvimento 
Educacional-DDE 

 

Estar regularmente 
matriculado a partir 
do 2º período do 
curso superior  de 
Licenciatura em 

Matemática; ou no 
curso superior de 
Licenciatura em 

Ciências Biológicas; 
ou no curso superior 
de Licenciatura em 
Pedagogia; ou no 
curso superior de 
Licenciatura em 

História. 

Disponibilidade de 
20 horas semanais 
no período diurno. 

20 - 

Apoio pedagógico a Diretoria de 
Desenvolvimento 
Educacional-DDE 

 



Licenciatura em 
Ciências 

Biológicas 
 

1 

Coordenadoria de 
Extensão/Museu 

de 
História Natural 
“Laércio Loures” 

 

Estar regularmente 
matriculado a partir 
do 6º período do 
curso superior  de 
Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 
  

Disponibilidade de 
20 horas semanais 
no período diurno. 

20 - 

Apoio pedagógico a 
Coordenadoria de 

Extensão/Museu de 
História Natural 
“Laércio Loures” 

 

 
 
 


