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ANEXO V – Descrição das vagas de residência agrícola 

 

Unidade Residente Informações importantes sobre a vaga 

Apis Food Solution  O residente precisa ser pró ativo, comunicativo, humilde, saber se relacionar em 
equipe e saber controlar os conflitos do dia a dia; grande parte do trabalho é na 
modalidade home office, porém com alguns projetos e atividades presenciais 
(deslocamento, alimentação e hospedagem pagos pela empresa); o residente 
precisa ter acesso à internet durante todo o período da residência e facilidade com 
o uso de computador e sistemas de comunicação, pois a empresa utiliza os 
seguintes canais: Slack, OneDrive, Canva, Excel, entre outras ferramentas. 
 
Atividades a serem desempenhadas pelo residente incluem:  
- Organização, planejamento e gestão dos projetos internos e de suas equipes, 
envolvendo as duas sedes da empresa; 
- Elaboração e revisão de tabelas nutricionais, fichas técnicas gerenciais e 
operacionais, rótulos de produtos, layout produtivo, documentos obrigatórios na 
implementação de Boas Práticas de Fabricação (Manual de Boas Práticas, 
Procedimentos Operacionais Padrão - POPs, Planilhas de Controle, entre outros); 
- Implementação de Boas Práticas de Fabricação em clientes; 
- Auditorias, pesquisas e supervisão em campo de clientes; 
- Pesquisa técnica de temas relacionados ao setor de alimentação; 
- Mensuração e construção de indicadores para trabalhos das sedes; 
- Construção de relatórios, projetos e documentos das sedes; 
- Comunicação com os clientes em projetos específicos; 
- Prospecção e contato com novos clientes; 
- Criação de materiais visuais para trabalhos da marca. 

Sítio Guinter Garten Atividades a serem desempenhadas pelo residente incluem:  
- Preparo da matéria-prima para o cultivo de cogumelos; 
- Formulação, preparo, condicionamento, monitoramento e tratamento térmico do 
substrato; 
- Semeadura e ensacamento; 
- Monitoramento de colonização, assim como de pragas e contaminantes; 
- Colheita dos cogumelos; 
- Embalagem dos produtos para comercialização. 
 
Poderá ser necessária a atuação do residente em alguns sábados na unidade, a 
combinar com o técnico orientador. 

Tensei Indústria de Alimentos 
Vegetais 

Atividades a serem desempenhadas pelo residente incluem:  
- Auxílio na implementação de ISO 22000;  
- Atuação em controle de qualidade;  
- Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos;  
- Pesquisa de novos fornecedores;  
- Realização de análises e testes;  
- Geração de conteúdo para mídias sociais e demais ações de marketing. 

8fit Nutrição & Equilíbrio Atividades a serem desempenhadas pelo residente incluem:  
- Supervisão da produção e coordenação de equipe; 
- Separação e conferência de insumos; 
- Atuação em controle de qualidade; 
- Preenchimento de fichas técnicas e inserção de dados em sistema; 
- Coordenação de empratamento e embalagem; 
- Controle de parâmetros de processo e de higienização. 
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