VAGA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
IFES ITAPINA
O IFES - Campus Itapina, situado à Rodovia Br - 259, s/n, KM 70, Zona Rural Colatina/ES, disponibiliza uma vaga de estágio para a Coordenação de Alimentação e
Nutrição.
Curso dos candidatos: Nutrição.
Bolsa Estágio: R$ 1.125,69 por mês e Auxílio Transporte: R$ 10,00 por dia efetivamente
estagiado.
Horário: das 10h às 16:30h com 00:30 de intervalo diário, de segunda à sexta-feira,
totalizando 6 horas diárias e 30 horas semanais.
Pré-requisitos: Estudantes cursando a partir do 5º período; Ter disponibilidade para
estagiar por no mínimo 6 meses.
Ter conhecimento em: Word, excel e power point: nível básico
Atividades a serem desenvolvidas:
- Descrever e analisar a rotina de trabalho da coordenação de alimentação e nutrição;
- Analisar a estrutura física da coordenação de alimentação e nutrição;
- Observar a execução do processo de produção, desde a recepção até a distribuição;
- Observar o processo de elaboração de mapas de cardápios;
- Acompanhar a rotina de trabalho dos funcionários, bem como a interação existente entre
os mesmos;
- Verificar técnica de utilização e higienização dos alimentos e áreas de produção e
estocagem;
- Observar a programação de compras de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e
controle de custos; verificar o processo administrativo;
- Verificar como é feita a administração de pessoal, escalas de trabalho, treinamentos,
higiene e segurança no trabalho;
- Acompanhar a rotina de trabalho no setor de carnes: degelo, limpeza da carne, cortes,
temperos, destino;
- Desenvolver atividades extras e elaborar sugestões de acordo com as necessidades do
serviço visando sua melhoria.

O Interessado deverá acessar o site: http://www.agiel.com.br e realizar o cadastro.
Data da seleção: 18/02/2020 (3ª feira)
Horário: 13h
Local: Coordenação de Alimentação e Nutrição.

Data do resultado da seleção: a partir do dia 19/02/2020 (4ª feira)
Data inicial do estágio: 02/03/2020 (2ª feira)

