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Abaixo, seguem as instruções de cada etapa: 

1. Pré - Inscrição:  Para participar você deve preencher a ficha de pré-inscrição e responder um breve 
questionário sobre seus dados, para isso basta clicar no link: https://forms.gle/drfBWPvr7ATu7jRr5. 
Para completar a sua inscrição você deverá enviar os materiais abaixo.  

2. Vídeo: Grave um pequeno vídeo de 1 a 3 minutos falando sobre você, seu histórico na pecuária, suas 
realizações (estágios, trabalhos), seus planos futuros, o que mais te interessou na faculdade, enfim. A 
ideia aqui é conhecer você melhor como pessoa e profissional. O vídeo deve ser postado no YouTube e 
o link do vídeo deve ser postado no seguinte formulário: https://forms.gle/yoLq72LLJ6bMtMVr5 
Atenção! Ao publicar o vídeo no YouTube, altere as configurações de privacidade para: não listado, 
assim somente pessoas com o link podem assistir. Caso contrário não conseguiremos acessar o vídeo 
pelo link postado.  Atente-se para a qualidade, precisamos ver e ouvir você com clareza. 

3. Currículo: Poste seu currículo em PDF no mesmo formulário que postar o vídeo: 
https://forms.gle/yoLq72LLJ6bMtMVr5 Coloque o nome do arquivo da seguinte forma: “Currículo + Seu 
Nome e Sobrenome” (Exemplo: Currículo José da Silva) 

3.1. O último tópico do currículo deve ser um parágrafo onde você deve relatar 3 (três) áreas do 
conhecimento/competências que considera importantes para o profissional que deseja trabalhar 
com agropecuária.  Classifique o seu desenvolvimento nas áreas citadas em: “pouco 
desenvolvido”, “medianamente desenvolvido” ou “altamente desenvolvido”. Este parágrafo 
deve ter no mínimo 1.000 e no máximo 2.000 caracteres contando os espaços.  

4. Histórico: Poste seu histórico escolar da graduação em PDF no mesmo formulário que postar o vídeo 
e o currículo https://forms.gle/yoLq72LLJ6bMtMVr5 O histórico pode ser extraído do site da 
Universidade/Faculdade. Coloque o nome do arquivo da seguinte forma: “Histórico + Seu Nome e 
Sobrenome” (Exemplo: Histórico José da Silva)  

Para a participação no Processo Seletivo Estagiário Exagro, todas as etapas abaixo deverão ser concluídas 
até o dia 30/10/21. 

Preenchimento da Ficha de Inscrição  
Envio do vídeo* 
Envio do currículo * 
Envio do Histórico* 
Envio da Carta de Recomendação 
 

A conta que você vai utilizar para postar o vídeo no YouTube é uma conta Google, com esta conta é possível 
postar anexos no formulário de envio de materiais. 

*Os materiais:  vídeo, currículo e histórico devem ser preparados e enviados juntos no mesmo formulário.  

 

 

 

https://forms.gle/drfBWPvr7ATu7jRr5
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/youtube.html
https://forms.gle/yoLq72LLJ6bMtMVr5
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/youtube.html
https://forms.gle/yoLq72LLJ6bMtMVr5
https://forms.gle/yoLq72LLJ6bMtMVr5
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5. Carta de Recomendação: Peça a um professor da sua faculdade para enviar pelo e-mail 
ctexagro@exagro.com.br uma carta de recomendação falando sobre você. Não queremos burocratizar 
o processo seletivo, por isso, o ideal é que a recomendação seja redigida no corpo do e-mail e a pessoa 
que redigir a carta é quem deve enviar o e-mail se identificando, e não você mesmo. O e-mail deve vir 
com o assunto e o nome do arquivo da seguinte forma: “Carta de recomendação + Nome e Sobrenome 
do candidato”, (Ex: Carta de recomendação José da Silva) 

 

O que vamos observar: 

❖ Sua proatividade:  É muito importante que você seja capaz de buscar informações, fazer acontecer 
e resolver assuntos, mesmo em áreas que você não domina. 

❖ Sua capacidade de se expressar (escrita e fala). Isso é muito importante para atuar em consultoria.  
Além disso, mostre sua energia, atitude, força de vontade e persuasão.  

❖ Sua capacidade de se relacionar.  

❖ Agilidade de entrega dos materiais solicitados.  

Recomendações importantes: 

Fique atento! Todas as comunicações serão realizadas através do e-mail que você cadastrar. Atenção para 
a digitação correta do endereço de e-mail na inscrição, além disso, não deixe de conferir sua caixa de 
mensagens, inclusive a caixa de Spam.   

Todas as etapas são eliminatórias, caso você não cumpra alguma, as demais não serão avaliadas e você não 
participará da seleção. 

Lembre-se de usar o padrão de nomenclatura para o currículo, histórico e carta de recomendação.  

Agradecemos seu interesse em participar da seleção  
para integrar a Equipe Exagro.  

Bom trabalho! 
 

  

mailto:ctexagro@exagro.com.br
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