Processo Seletivo nº 01/2020

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está com três vagas
abertas para Assessores Técnicos, para atuação em Brasília/DF, nas seguintes áreas:
1. Bovinocultura de Leite
2. Cereais, Fibras e Oleaginosas
3. Frutas, Hortaliças e Flores

A CNA é a Casa e a Cara do Agro. Somos uma entidade sindical patronal que
representa produtores rurais comerciais brasileiros, de pequeno, médio e grande
porte.

Trabalhamos arduamente para defender seus direitos e interesses, promovendo o
desenvolvimento do setor agropecuário no Brasil e no Mundo. E, por mérito, temos
tido participação nas maiores conquistas do setor nos últimos anos.

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 vai ter oportunidade de:
 Participar da construção de políticas públicas modernas e de projetos
inovadores.
 Representar os produtores rurais tecnicamente, politicamente e com
transparência frente ao Congresso Nacional.
 Trabalhar com especialistas e pessoas influentes possibilitando a expansão
de sua rede de relacionamento.
 Defender os interesses dos produtores rurais brasileiros tornando-os mais
competitivos.
 Ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e que impactam
direta ou indiretamente o Agro.
 Interagir com produtores rurais e construir juntos, soluções para o
desenvolvido do setor agropecuário.
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Não se preocupe porque aqui você não vai ficar entediado. Você vai participar de
reuniões, eventos, viagens, audiências públicas no Congresso Nacional, e criar
projetos revolucionários.
Queremos 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.
Para fazer parte de tudo isso, além de se enquadrar no nosso perfil e se
identificar com nossos objetivos e valores, precisamos que você tenha:







Nível Superior completo, preferencialmente nas áreas de produção agrícola e
animal.
Experiência comprovada nas áreas em questão.
Inglês intermediário.
Domínio do Pacote Office, principalmente Word e Excel.
Boa oratória para realizar apresentações e se posicionar em reuniões.
Boa redação.

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: até 11.500,00 (a depender da experiência profissional)



Regime de Contratação: CLT



Atuação: Brasília/DF

E aí, agora que você conheceu melhor a gente, já decidiu que quer começar 2020 com
uma mudança na sua vida? Participe desse processo. Se inscreva pelo site
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, Processo seletivo nº 01/2020.
Descrição do Processo

Processo Seletivo Totalmente On Line dividido em quatro etapas eliminatórias,
conforme segue:
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1º Etapa: Cadastro dos Currículos


Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, até o dia 31 de janeiro de
2020, até 23h50, no horário de Brasília.



O candidato deverá preencher todos os formulários disponíveis para currículo.
Somente ao finalizar o preenchimento o candidato poderá realizar sua inscrição
escolhendo o edital e a vaga desejada.



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.

2ª Etapa: Avaliação curricular


Resultado da Avaliação de Currículo: 07 de fevereiro 2020.



O resultado e informações de cada etapa do processo seletivo serão
comunicados direta e exclusivamente aos candidatos por e-mail ou telefone.



Não haverá divulgação pública das fases de análise curricular e resultado das
provas.



A única divulgação que será feita no site da CNA será do resultado final do
processo.

3ª Etapa: Prova teórica


Aplicação da Prova teórica sobre os temas inerentes a área: 13 de fevereiro
de 2020



Horário: 17h às 19h - horário de Brasília.



A prova será online não sendo necessário o candidato se deslocar até Brasília.



O candidato precisará ter acesso a um computador, conectado a uma rede de
Wi-fi, que tenha no mínimo 8GB de memória RAM com Browser Chrome
versão 40 (ou superior) ou com Browser IE 11 (ou superior).



É de responsabilidade do candidato, ler e aceitar todos os termos de uso da
plataforma antes da realização do teste, estando cientes que podem ser
responsabilizados por suas ações.
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4ª Etapa Entrevista


Via Skype, Face Time ou WhatsApp: de 18 a 21 de fevereiro.

Dúvidas ou informações contatar o e-mail cna.srh@cna.org.br

Faça parte do time que valoriza e defende o Agro brasileiro!
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