Edital para o Processo Seletivo para Assessor Técnico Sênior Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 03/2022

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está com uma (01) vaga
aberta, para Assessor Técnico Sênior para a área de Política Agrícola, para atuação
em Brasília/DF.
O crédito rural é o principal instrumento da política agrícola brasileira, o qual tem
contribuído de forma significativa para elevar os ganhos de produtividade no campo. A
necessidade de investimentos em tecnologia e na modernização dos processos
produtivos tornam o setor agropecuário altamente dependente de financiamentos
externos. Por outro lado, os sistemas produtivos mais tecnficados aumentam os riscos
da atividade rural, exigindo do produtor estratégias robustas que ajudem a mitigar esses
riscos
Diante desse cenário, o trabalho da CNA tem sido de construir estratégias, junto aos
produtores rurais, que visam buscar novas fontes de financiamento para o setor ao
passo que se melhora a gestão de risco das atividades rurais.
A vaga que estamos oferendo é justamente para nos ajudar no enfrentamento desses
desafios. Se você acredita que pode contribuir para a evolução do Agro brasileiro, leia
todo o edital e faça sua inscrição!

1. Perfil desejado:
Assessor Técnico Sênior – Política Agrícola
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nível superior completo preferencialmente em Ciências Econômicas ou
Agrárias.
Experiência comprovada em crédito rural, comercialização ou gestão de riscos.
Conhecimento dos instrumentos de política agrícola, mercado financeiro, gestão
de riscos e comercialização para o agronegócio.
Conhecimento de estatística, formação de banco de dados e elaboração de
análises de dados sobre os temas de atuação dessa vaga.
Perfil dinâmico, proativo, comunicativo.
Bom relacionamento interpessoal em diversos níveis hierárquicos.
Domínio do Pacote Office, principalmente Excel e PowerPoint.
Boa oratória para realizar apresentações e se posicionar em reuniões.
Boa redação.
Inglês intermediário.
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2. Principais atividades a serem desenvolvidas:
•
•
•
•
•

•

•
•

Prospectar novas fontes de financiamento para o setor agropecuário, promover
e mediar debates, com o objetivo de que investidores não convencionais iniciem
e/ou ampliem seus investimentos no setor.
Articular tecnicamente os temas de interesse do setor com membros do
executivo, legislativo e setor privado.
Propor e executar ações que visem a modernização do financiamento do
produtor rural;
Elaborar e executar estudos técnicos, que subsidiarão a Diretoria da entidade no
relacionamento com Governo, seguradoras, instituições financeiras,
investidores, securitizadoras, etc.
Elaborar materiais de apoio aos produtores rurais sobre normas e
regulamentações do Conselho Monetário Nacional, bem como fazer a
interlocução com instituições financeiras relacionadas as demandas específicas
dos produtores rurais.
Avaliar projetos de leis, regulamentações e emendas necessárias para a
melhoria do ambiente de negócios, para garantia de orçamento para execução
da política agrícola e para segurança jurídica das relações entre produtores e
outros agentes de mercado.
Elaborar estratégias que auxiliem na criação da cultura do seguro rural junto
produtores
Coletar dados e elaborar análises relacionadas a crédito rural, seguros rurais,
políticas de garantia de preços ao produtor, financiamento privado para o agro e
endividamento.

3. O que mais oferecemos:
•
•
•
•
•
•

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

4. Detalhes da vaga
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais (PRESENCIAL)
Faixa Salarial: A combinar
Regime de Contratação: CLT
Local de Trabalho: Brasília/DF
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5. Etapas do processo
•

Cadastro dos Currículos
No site https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo até 11 de abril de
2022.

•

Avaliação curricular
Resultado da Avaliação de Currículo: 18 de abril de 2022.

•

Aplicação da Prova teórica sobre os temas inerentes a área
A prova será totalmente online não sendo necessário o candidato se deslocar
até Brasília.
Data: 25 de abril de 2022
Horário: 17h às 19h - horário de Brasília

•

Entrevista
Via Zoom Meeting
Data: A partir de 2 de maio de 2022
Horário: a combinar.

6. Importante:
•
•

•
•

•
•
•
•

Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, no período compreendido
entre o dia 1º a 11 de abril de 2022 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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