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Seleção para analista de mercado agropecuário júnior – (2 
vagas) 

Analista de Mercado Pecuário / Analista de Dados Ambientais 

Diretoria Técnica da CNA 

 

QUEM SOMOS? 

 
Olá, somos a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)! 
 
Representamos e defendemos os produtores rurais brasileiros com o intuito de torna-
los mais competitivos, independentemente do tamanho ou da cadeia produtiva.  
 
Nosso Sistema está em todo Brasil, o que nos dá bastante capilaridade. Os Sindicatos 
Rurais Patronais captam as demandas dos produtores e trabalham localmente e as 
levam para as Federações de Agricultura e Pecuária, que por sua vez atuam no âmbito 
estadual e as encaminham para CNA, quando a atuação é no nível federal.  
 
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 diversas frentes. 
 
Atuamos tal qual o agro brasileiro, de forma dinâmica, buscando inovação e com 
bastante pragmatismo. Se você busca desafios, experiência e uma boa causa para 
defender, venha trabalhar conosco! 
 

 

O QUE PRIORIZAMOS? 

 

Alguém que compartilhe da nossa visão de ser referência como instituição de excelência 
que contribui para que os produtores e trabalhadores rurais brasileiros sejam exemplos 
mundiais em produção agropecuária sustentável e inovadora.  

E pratique nossos valores: 

✓ Ética 

✓ Responsabilidade social, econômica e ambiental 

✓ Transparência 

✓ Inovação 

✓ Credibilidade 

 

O QUE NÓS ESPERAMOS DE VOCÊ? 

 

✓ Nível superior completo preferencialmente em Ciências Agrárias  

✓ Experiências básicas nas áreas em questão (estágio, trabalho, etc) 
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✓ Perfil dinâmico, proativo, comunicativo. 

✓ Bom relacionamento interpessoal em diversos níveis hierárquicos. 

✓ Amplo domínio do Pacote Office, principalmente Excel e PowerPoint. 

✓ Boa oratória para realizar apresentações. 

✓ Boa redação de textos e documentos. 

✓ Conhecimento em Inglês intermediário. 

✓ Adaptação rápida para mudar conforme necessário. 

✓ Habilidades superiores de planejamento e organização. 

✓ Capacidade de priorizar e planejar atividades de trabalho. 

✓ Capacidade de comunicação direta e eficiente, tanto verbal quanto escrita. 

 

AQUI VOCÊ VAI TER OPORTUNIDADE DE: 

 

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

✓ Representar os produtores rurais em fóruns, congressos e em 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 desenvolvido  
e fortalecimento do setor agropecuário.  

 

O QUE VOCÊ VAI FAZER? 

 

Para o Cargo de Analista de Mercado Pecuário 

 

✓ Auxiliar no aprimoramento a competitividade na cadeia produtiva da área de 
produção animal. 

✓ Auxiliar na identificação dos entraves e proposição de soluções para a área de 
produção animal. 

✓ Auxiliar na estruturação e manutenção do banco de dados/estatísticas de 
produção animal. 

✓ Contribuir com o levantamento de dados de custos de produção 

✓ Gerar relatórios mensais com informações de mercado pecuário. 

✓ Elaborar e realizar apresentações que levem informações técnicas e 
econômicas para melhoria da gestão dos produtores. 
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Para o Cargo de Analista de Dados Ambientais 

 

✓ Auxiliar na identificação dos entraves e proposição de soluções para a área 
ambiental. 

✓ Auxiliar na criação e no aprimoramento de políticas públicas específicas para a 
área ambiental. 

✓ Auxiliar na manutenção do banco de dados/estatísticas da área ambiental. 

✓ Contribuir com apresentações de análises, cenários e projeções em 
sustentabilidade 

✓ Monitorar as fontes de dados relevantes. 

✓ Organização de relatórios e dashboards para serem apresentados aos demais 
setores e aos tomadores de decisão.  

✓ Auxiliar em projetos relacionadas a regularização fundiária e ambiental. 

 

O QUE MAIS OFERECEMOS: 

✓ Salário compatível com o mercado 

✓ Vale alimentação ou refeição, inclusive nas férias e em licenças. 

✓ Plano de saúde com cobertura nacional 

✓ Plano odontológico com cobertura nacional 

✓ Pensando no seu futuro, oferecemos plano de previdência privada  

✓ Seguro de vida corporativo 

✓ Bonificação por desempenho  

 

DETALHES DA VAGA 

✓ Jornada de Trabalho: 40 horas semanais 

✓ Regime de Contratação: CLT 

✓ Atuação: Presencial em Brasília/DF 

 

E aí, agora que você conheceu melhor a gente, participe desse processo! Leia abaixo a 
descrição de todas as etapas e se inscreva pelo site 
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo, Processo seletivo nº 04/2022. 

 

ETAPAS DO PROCESSO 

 

• Cadastro dos Currículos 
No site https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo até 24 de julho de 
2022. 

https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo
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• Avaliação curricular 
Resultado da Avaliação de Currículo: 28 de julho 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-DF e será aplica aos candidatos selecionados na etapa de avaliação 
curricular. 
Data: 1º de agosto de 2022 
Horário: 17h às 19h - horário de Brasília  
 

• Entrevista  
Via Zoom Meeting  
Data: A partir de 5 de agosto de 2022  
Horário: a combinar.  
 
 

Importante: 

 

• Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico 
https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo  , no período compreendido 
entre o dia 8 a 24 de julho de 2022 até 23h50 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 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. 

 

https://www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo

