PROCESSO SELETIVO AUDITORES
MELHORES DA SUINOCULTURA – 11ª edição

Objetivo:
Selecionar auditores voluntários para atuação nas auditorias da 11ª edição do
Melhores da Suinocultura Agriness - Brasil.

Quem pode participar?
Brasileiros, maiores de 18 anos e que atendam aos seguintes requisitos:
•
•

•
•

Mínimo de 10 anos de experiência comprovada na suinocultura (atuando como
gerente, líder de setor, extensionista ou educador na área de suinocultura);
Desejável formação técnica (técnico agrícola ou agropecuário, medicina
veterinária, zootecnia, agronomia ou agronegócio) finalizada ou em
andamento;
Não possuir vínculo com nenhuma das granjas que serão auditadas
presencialmente e com nenhuma empresa de genética.
Disponibilidade para viajar e participar da auditoria na data determinada.

Como vai funcionar?
Os interessados em trabalhar como auditores devem enviar o seu currículo para a
Agriness no período de 20 a 30 de novembro de 2018. Os candidatos que tiverem o
seu currículo selecionado serão validados pela Comissão do Melhores da Suinocultura
no dia 06 de dezembro de 2018 para atuação na auditoria da 11ª edição no Brasil.
Os nomes dos selecionados somente serão divulgados ao mercado após a divulgação
oficial dos resultados do Melhores da Suinocultura - 11ª edição, com o intuito de evitar
assédio das granjas participantes e preservar a confiabilidade dos resultados.
A participação na auditoria é voluntária e não configura nenhum tipo de relação de
trabalho ou prestação de serviço à Agriness.
Depois de selecionado, o auditor deverá obrigatoriamente participar de uma
capacitação para o desempenho da função, a qual ocorrerá em data a ser definida pela
Comissão do Melhores da Suinocultura. Esta capacitação poderá ser realizada online
ou presencial.
Na capacitação, o auditor selecionado conhecerá como funciona o processo de
auditoria feito pela Agriness nas granjas finalistas do Melhores da Suinocultura e será
orientado quanto às suas funções durante a auditoria.

A auditoria será realizada em data definida pela Comissão do Melhores. O auditor
receberá com antecedência de 15 dias corridos a informação sobre a região onde irá
realizar a auditoria e as orientações para o seu deslocamento. As despesas de
deslocamento, hospedagem e alimentação do auditor para a execução da auditoria
serão por conta da Agriness.

O que o auditor terá que fazer?
São atribuições do auditor:
•
•
•
•

Contar os animais presentes na granja durante a auditoria;
Conferir a identificação das matrizes da granja;
Identificar divergências de estoque e informações;
Comunicar as divergências encontradas à Comissão do Melhores da
Suinocultura.

É vedado ao auditor selecionado:
•
•
•
•

Divulgar informações restritas à Agriness e às granjas auditadas;
Divulgar os resultados da auditoria;
Auditar qualquer granja participante sem a autorização da Agriness e do
proprietário da granja.
Desclassificar qualquer granja participante sem a anuência e o conhecimento
da Comissão do Melhores da Suinocultura.

