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Edital assessor técnico para área econômica – (1 vaga) 

Assessor Técnico Nível Pleno 

Diretoria Técnica da CNA 

 

 
A missão da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é representar, 
organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros. Para realizar tal trabalho, a 
entidade conta com um corpo técnico altamente qualificado, o qual boa parte se 
encontra alocado na Diretoria Técnica. Essa por sua vez, tem como função desenvolver 
estratégias que promovam maior competitividade e segurança jurídica aos produtores 
rurais, tendo como principais frentes de atuação: 
 

• Política agrícola 

• Política fiscal 

• Políticas públicas voltadas ao Agro 

• Infraestrutura e logística 

• Sustentabilidade 

• Cadeias produtivas do Agro 

• Mercados agropecuários 
 
Em resumo, a Diretoria Técnica é responsável pela geração de conhecimento técnico 
que subsidia as decisões da Presidência da CNA, com vistas a cumprir os objetivos da 
instituição.  
 
A vaga em aberto é para o cargo de assessor técnico da Coordenação Econômica, a 
qual faz parte da Diretoria Técnica.  Dentre os principais eixos de atuação, ressalta-se 
a política agrícola e área tributária. Com relação ao primeiro, a atribuição será o 
acompanhamento e desenvolvimento da política agrícola, atuando na modernização do 
crédito rural, comercialização e gestão de riscos.  
 
Quanto a tributação no agro, destacam-se como atribuições o acompanhamento da 
política tributária incidente sobre o setor (federal e estadual), bem como o 
desenvolvimento de propostas que visem reduzir os custos de transação dos produtores 
rurais.  
 
Também terá como atribuição: 
 

2. Atributos desejáveis  

 

✓ Nível superior completo preferencialmente em Ciências Econômicas ou Agrárias 

✓ Experiências em tributação e crédito rural (estágio, trabalho, etc.) 

✓ Perfil dinâmico, proativo, comunicativo. 

✓ Amplo domínio do Pacote Office. 

✓ Desejável conhecimento em software estatístico (R, Python, etc.) 

✓ Boa oratória para realizar apresentações. 

✓ Boa redação de textos e documentos. 
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✓ Conhecimento em inglês intermediário. 

 

3. Oportunidades oferecidas pela vaga 

 

✓ Representar os produtores rurais em fóruns, congressos, reuniões e audiências 
no executivo e legislativo.  

✓ Trabalhar com especialistas e interagir com entidades de representação do 
agronegócio, com governo e congresso nacional, possibilitando a expansão de 
sua rede de relacionamento. 

✓ Ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil que impactam direta ou 
indiretamente o Agro.  

✓ Interagir com produtores rurais e construir juntos, soluções para o 
desenvolvimento e fortalecimento do setor agropecuário.  

✓ Participar da construção de políticas públicas modernas e de projetos 
inovadores. 

 

4. Trabalho a ser realizado 

 

Assessor Técnico da área econômica 

 

✓ Apoiar e executar estudos, pareceres, notas técnicas e demais publicações, 
buscando informações e dados, rodando projeções e análises econômicas, 
seguindo orientação metodológica definida. 

✓ Garantir, através da avaliação de legislações tributárias (federal, estadual ou 
municipal), que o setor agropecuário brasileiro consiga ter a conformidade fiscal 
exigida, atuando na proposição de atos normativos e legais.  

✓ Elaborar estudos e análises de tributos (diretos ou indiretos) incidentes sobre o 
agronegócio, bem como monitorar as propostas de alterações legislativas e seus 
respectivos impactos no setor.  

✓ Representar a CNA e dar suporte técnico aos presidentes de Comissões, Grupos 
de Trabalho e demais fóruns e afins.  

✓ Articular tecnicamente os temas de interesse do setor com membros do 
executivo, legislativo e setor privado. 

✓ 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. 

✓ 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 
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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 aos 
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. 

 

5. Benefícios 

✓ Salário compatível com o mercado 

✓ Vale alimentação ou refeição 

✓ Plano de saúde com cobertura nacional 

✓ Plano odontológico com cobertura nacional 

✓ Previdência privada  

✓ Seguro de vida corporativo 

✓ Bonificação por desempenho  

 

6. Detalhes da Vaga 

✓ Jornada de Trabalho: 40 horas semanais 

✓ Regime de Contratação: CLT 

✓ Atuação: Presencial em Brasília/DF 

 

Leia abaixo a descrição de todas as etapas e se inscreva pelo site  
https://enliztjob.app.link/z1cQwt8Wixb Processo seletivo nº 01/2023. 

 

ETAPAS DO PROCESSO 

 

• Cadastro dos Currículos 

No site  https://enliztjob.app.link/z1cQwt8Wixb até o dia 26 de fevereiro de 
2023. 
 

• Avaliação curricular 
Resultado da Avaliação de Currículo: 28 de fevereiro de 2023. 
 

• 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: 6 de março de 2023 (segunda-feira) 

https://enliztjob.app.link/z1cQwt8Wixb
https://enliztjob.app.link/z1cQwt8Wixb
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Horário: 17h às 19h - horário de Brasília  
 

• Entrevista  
Via Zoom Meeting 
Data: A partir de 13 de março de 2023 
Horário: a combinar.  
 
 

Importante: 

 

• Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico  
https://enliztjob.app.link/z1cQwt8Wixb, até o dia 26 de fevereiro de 2023 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, podendo também incluir o currículo em 
PDF.  

• 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 

https://enliztjob.app.link/z1cQwt8Wixb
mailto:cna.srh@cna.org.br

