Edital para o Processo Seletivo de Tutor da Faculdade CNA – 002/2022

A Faculdade CNA está com uma (01) vaga aberta para o cargo de Tutor dos cursos
de graduação EAD em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de
Recursos Humanos e Processos Gerenciais, para atuação presencial em
Brasília/DF.
Somos a instituição de ensino superior do Sistema CNA, que engloba três organizações:
a CNA, que representa e defende os interesses dos produtores rurais do Brasil; o
SENAR, responsável pela formação profissional rural, promoção social e assistência
técnica; e o Instituto CNA, responsável por desenvolver estudos e pesquisas sobre o
agronegócio.
Com foco na gestão, aumento de competitividade e sustentabilidade dos
empreendimentos rurais, fomentamos a formação de gestores que possam auxiliar o
produtor no plantio e manejo, além da comercialização de seus produtos.
Pensando no fortalecimento e expansão do Agro no Brasil, a FACULDADE CNA foi
criada por quem mais entende de agronegócio, visando preparar os profissionais que já
atuam ou que querem atuar no setor líder em crescimento na economia nacional.
Se você acredita que pode contribuir para a evolução do Agro brasileiro, leia todo o
edital e faça sua inscrição!
1. Perfil desejado
•

Profissional, com experiências na área de educação, com nível superior
completo em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos
Humanos, Processos Gerenciais ou áreas afins e com pós-graduação lato sensu
ou stricto sensu completa.

•

Experiência comprovada: atuação anterior em instituição de ensino superior.

•

Diferenciais:
•
•
•
•
•
•

Experiência com tutoria na Educação a Distância;
Conhecimento para elaboração e gestão de Dashboard de atendimentos;
Construção de relatórios sobre desempenho de discentes;
Boa capacidade de interação via live e chats ao vivo com docentes e
discentes;
Perfil dinâmico, proativo e comunicativo;
Bom relacionamento interpessoal em diversos níveis hierárquicos.

1

2. Principais atividades a serem desenvolvidas:
•
•
•
•

Atuar de forma colaborativa em equipe multidisciplinar, participando ativamente
nos processos de orientação e facilitação dos estudos de estudantes de nível
superior da modalidade de ensino EAD;
Pensar ações estratégicas que contribuam para a retenção de estudantes;
Atender estudantes, lembrar sobre prazos de entrega de atividades e agir de
maneira motivacional para que os estudantes se mantenham ativos nas salas de
aula do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
Cumprir metas de retenção previamente acordadas com as coordenações da
Faculdade CNA.

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
Horário de trabalho: De segunda à sexta, das 13h às 22h
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Modalidade: Presencial
Faixa Salarial: A combinar
Regime de Contratação: CLT
Local de Trabalho: Sede da Faculdade CNA, em Brasília/DF
5. Etapas do processo
•

Cadastro dos Currículos
No site https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo até 22 de setembro
de 2022

•

Avaliação curricular
Data provável para resultado da análise curricular: 26 de setembro de 2022

•

Entrevista
Via Zoom Meeting
Data: a partir de 29 de setembro de 2022
Horário: a combinar.
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6. Importante:
•
•

•
•

•
•
•
•

Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, até às 23h50 do dia 22 de
setembro de 2022 no horário oficial 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.
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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