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- PROJETO AGRO. BR – 
 

Processo de contratação de serviço de Consultoria Sênior no Mato 
Grosso do Sul. 

 
Divulgação do resultado da seleção de currículos e instruções das 

próximas etapas 
 

1) Os candidatos selecionados na etapa de seleção de currículos são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Segunda etapa: realização de prova escrita: 
 

Informamos que a próxima etapa do processo seletivo será a realização de 
uma prova, com duração de 2 horas e meia, no dia 27 de agosto de 2020, 
às 10:00hs.  
 
Para a realização da prova, o candidato precisará estar conectado a uma 
sala de zoom durante toda a duração da prova. Os candidatos receberão a 
prova por e-mail e terão o tempo supramencionado para respondê-la, 
estando conectado, com a câmera aberta e visível aos monitores. 
 A prova será enviada impreterivelmente com 10 minutos de antecedência, 
e precisa ser impressa e respondida a caneta, com letra legível. O link do 

1. ALDO BARRIGOSSE 

2. ANDREIA AFIFI 

3. ELISA CRISTINA NOLLI 

4. GIOVANNI COELHO 

5. GUSTAVO DE OLIVEIRA 

6. HUGO BACCHI JACQUES 

7. LEONARDO TRALDI 

8. LILIANE AGUIRRE 

9. LÍVIA MERLIN 

10. LUCAS RASI  

11. LUIZ LEMOS NETO 

12. MAÍRA BARCHA 

13. MARCO ANTONIO SILVA JUNIOR 

14. NAIARA ASSIS  

15. NATHÁLIA ALVES DOS SANTOS 
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zoom para a realização da prova será encaminhado por e-mail aos 
candidatos, na manhã do dia 27/08/20. 
 
Após a realização da prova, o candidato terá até às 13:00hs do dia 27 de 
agosto de 2020  para enviá-la por e-mail para o endereço: 
camila.sande@cna.org.br. A prova deverá ser scaneada e estar legível. Não 
serão aceitas provas enviadas por fotos de whatsapp ou aplicativos 
similares.  
 
Nesse sentido, reforçamos que é necessário que o candidato esteja 
preparado tanto para a impressão prévia da prova quanto para o 
posterior envio desta digitalizada, nos tempos previstos. 
 
Se houver algum descumprimento dessas instruções - ex: se o aluno não 
estiver presente na sala de zoom ou não enviar a prova legível até o 
horário e data limites (13:00hs do dia 27/08/20) – o candidato estará 
automaticamente desclassificado do processo seletivo. 
 

3) Terceira etapa: entrevista 
 
Os candidatos que forem aprovados na etapa da prova escrita serão 
convidados para a realização de uma entrevista online, no dia 04 de 
setembro de 2020, em horário ainda a ser informado. Os candidatos 
selecionados serão informados por e-mail e nesta mesma página.  
 
No caso de dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail 
camila.sande@cna.org.br.  
 
Brasília, 25 de agosto de 2020.  
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