Processo Seletivo de Assessor Técnico - Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil – 02/2021

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está com duas vagas
abertas para Assessor Técnico nível Pleno para as seguintes áreas:
1. Agrícola - Ênfase em Fruticultura/Horticultura.
2. Analista de Mercado
A CNA é a entidade que representa os produtores rurais brasileiros. Sua missão é
organizar e fortalecer os produtores rurais e defender seus direitos e interesses, com o
objetivo final de promover o desenvolvimento econômico e social do setor
agropecuário.
A entidade congrega associações e lideranças rurais e participa, de forma ativa e
permanente, das discussões e decisões sobre políticas macroeconômicas e setoriais
que impactam o agro. Trabalhamos em diversas inciativas para melhorar a
rentabilidade das atividades agropecuárias, modernizar o ambiente regulatório e
propor políticas públicas que aumentem a competitividade do setor.
Temos compromisso com todos os nossos colaboradores e respeitamos as diferenças.
Nosso corpo técnico é composto por um time de especialistas que veste a camisa do
Agro em todas as frentes.
Aqui você terá a oportunidade de:
•
•
•
•
•
•

Propor políticas públicas modernas e projetos inovadores para o Agro.
Representar os produtores rurais em fóruns técnicos e políticos.
Trabalhar com especialistas e ampliar a sua rede de relacionamento.
Defender os interesses dos produtores rurais brasileiros, buscando torná-los
mais competitivos.
Ficar por dentro dos principais acontecimentos que impactam direta ou
indiretamente o Agro.
Interagir com produtores rurais e colaborar com soluções para o desenvolvido
do setor agropecuário.

Não se preocupe porque aqui você não vai ficar entediado. O trabalho é bem versátil,
lhe permitindo participar de reuniões de toda a natureza, eventos, viagens, audiências
públicas no Congresso Nacional, e muito mais.
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Buscamos alguém apaixonado pelo setor e que tenha o objetivo de contribuir para a
melhoria da vida dos produtores rurais e da imagem do Agro no Brasil e no mundo.
Se você se identifica com o nosso propósito, confira os perfis dos profissionais
que estamos buscando.
1. Assessor Técnico área agrícola - Fruticultura/Horticultura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nível Superior completo, preferencialmente nas áreas de produção agrícola.
Experiência comprovada nas áreas em questão.
Inglês intermediário.
Domínio do Pacote Office, principalmente Word e Excel.
Boa redação.
Perfil dinâmico, proativo, comunicativo.
Bom relacionamento interpessoal em diversos níveis hierárquicos.
Disponibilidade para viagens.
Boa oratória para realizar apresentações e se posicionar em reuniões.
Conhecimento de mercados; conhecimento das principais culturas do
agronegócio nacional; noções das legislações pertinentes ao setor; domínio
dos conceitos de cadeia produtiva; conhecimento dos processos de
comercialização, bem como dos instrumentos de apoio à comercialização.

Principais atividades a serem desenvolvidas:
•
•
•
•
•
•

Levantar dados e indicadores econômicos visando a elaboração de pareceres
técnicos e boletins de conjuntura.
Representar os produtores em fóruns e reuniões.
Analisar projetos de lei e políticas públicas relacionadas ao agro.
Elaborar estudos técnicos sobre agropecuária brasileira, especialmente na
área de competitividade.
Realizar apresentações técnicas para produtores, técnicos, parlamentares,
membros do executivo e outros.
Mapear riscos e oportunidades no que se refere à regulamentação que impacta
o setor.

2. Assessor Técnico analista de Mercado:
•
•
•
•

Nível Superior completo, preferencialmente nas áreas de ciências agrárias ou
economia.
Experiência comprovada na área em questão.
Experiência em estruturação de banco de dados.
Conhecimento de métodos de pesquisa e estatística.
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•
•
•
•
•
•
•

Habilidade em coletar e organizar dados, quantitativos e qualitativos.
Amplo domínio do Pacote Office, principalmente Excel e PowerPoint.
Boa oratória para realizar apresentações
Boa redação.
Inglês intermediário
Conhecimento técnico sobre comportamento de commodities agropecuárias
e de indicadores de mercado para acompanhamento de conjuntura econômica
e do setor agropecuário.
Conhecimento técnico sobre sistemas de produção e domínio dos conceitos de
cadeia produtiva.

Principais atividades a serem desenvolvidas:
•
•
•
•
•

Elaboração de análises de mercado.
Elaboração de estudos relacionados ao agronegócio.
Estruturar bancos de dados do setor.
Levantar informações técnicas e econômicas junto a produtores, agroindústrias
e revendas.
Interagir com instituições e órgãos de pesquisas.

O que mais oferecemos:
•
•
•
•
•
•

Vale alimentação ou refeição
Plano de saúde
Plano odontológico
Plano de previdência privada
Seguro de vida corporativo
Bonificação por desempenho

Detalhes da vaga
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Faixa Salarial: A combinar
Regime de Contratação: CLT
Etapas do processo
•

Cadastro dos Currículos
No site https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo até 14 de março
de 2021.

•

Avaliação curricular
Resultado da Avaliação de Currículo: 18 de março de 2021.
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•

Aplicação da Prova teórica sobre os temas inerentes a área
A prova será totalmente online não sendo necessário o candidato se deslocar
até Brasília e será aplicada apenas aos candidatos selecionados na etapa de
análise curricular e devidamente convocados através do e-mail cadastrado.
Data: 26 de março de 2021
Horário: 16h às 18h - horário de Brasília

•

Entrevista
Via Zoom Meeting
Data: 29 de março a 02 de abril de 2021
Horário: a combinar.

Importante:

•
•

•
•

•
•
•
•

Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, no período compreendido
entre o dia 05 a 14 de março de 2021 até 23h50 no horário de Brasília.
No ato da inscrição, o candidato deverá preencher no sistema de cadastro
online os formulários disponíveis para currículo, com todas as informações
referentes à escolaridade e experiência profissional. Somente ao finalizar o
preenchimento de todo o currículo, o candidato poderá realizar sua inscrição
escolhendo o edital desejado.
Os formulários para as informações cadastrais ficarão disponíveis para edição
até o último dia das inscrições.
As informações prestadas pelo candidato em seu requerimento de inscrição
são de sua inteira responsabilidade, dispondo a CNA do direito de excluir do
processo seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma correta
e completa ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
As informações a respeito do resultado de cada etapa processo seletivo serão
comunicadas diretamente e exclusivamente aos candidatos por e-mail ou
telefone.
Não haverá divulgação pública das fases de análise curricular, resultado das
provas e divulgação do resultado final.
A CNA não se responsabiliza por qualquer informação que conste em outro
endereço.
O canal de comunicação entre os candidatos e a CNA será o e-mail
cna.srh@cna.org.br ficando VEDADA qualquer comunicação via telefone,
whatsapp etc.
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