FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA EXERCÍCIO
DESCENTRALIZADO OU CESSÃO DE EPPGG
I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO PREVISTA PARA O EPPGG:
Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria/Departamento: Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio/ Departamento de
Acesso a Mercados e Competitividade
Unidade: Coordenação-Geral de Acesso a Mercados
Cidade/UF: Brasília – DF
II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
X Não se aplica
III - O EPPGG ATUARÁ EM PROGRAMA CONTEMPLADO NO PPA OU EM DEMAIS
PROGRAMAS OU AÇÕES PRIORITÁRIAS DE GOVERNO? QUAL?
As ações da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio estão inseridas no Programa 2077 –
Agronegócio Sustentável. No PPA, atuará principalmente com os Programa Temáticos de Comércio
Exterior e Agricultura Sustentável, que são ações prioritárias de governo
IV – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: EPPGG
Área de atuação:
X Gestão de projetos
X Cooperação internacional
X Assessoramento
X Articulação institucional
X Gestão da informação e do conhecimento
X Outras: negociações comerciais bilaterais, regionais e multilaterais, avaliação de mercados, análise de
cadeias agropecuárias

Formação acadêmica:











Relações Internacionais, Economia, Comércio Exterior, Agronomia,
Veterinária, Engenharia ou áreas correlatas (outras áreas de formação
poderão ser consideradas de acordo com o perfil e experiência do
candidato);
Fluência no idioma inglês ou espanhol; outros idiomas desejáveis;
Desejável especialização ou experiência em área relevante para o
desempenho das atividades;
Boa redação e capacidade de expressar ideias com coesão e coerência
textual;
Facilidade para trabalhar em equipe e para interagir com públicos
diversos;
Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;
Disposição para realizar trabalhos operacionais;
Conhecimento e facilidade para trabalhar com Excel.

V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:










Análise de Acordos Comerciais: Analisar textos ou projetos de acordos comerciais e legislações
de comércio exterior, por meio de conhecimentos avançados em inglês, espanhol e comércio
internacional.
Analisar o comércio exterior do agronegócio do Brasil, relacionados à países, produtos e
potenciais de exportação;
Analisar a política comercial do Brasil, Mercosul, e de terceiros países ou blocos econômicos,
utilizando conhecimentos referentes à legislação nacional e internacional de comércio exterior.
Participação em Reuniões Negociadoras: Debater no âmbito das reuniões sobre negociações
comerciais, em inglês ou espanhol, quando necessário, utilizando técnicas de negociação e
conhecimentos sobre legislação internacional de comércio exterior.
Elaborar propostas para subsidiar a posição do MAPA no âmbito das negociações comerciais
multilaterais, bilaterais e regionais, baseando-se em conhecimentos de economia internacional e
legislações de comércio internacional (OMC e Mercosul).
Analisar o mercado nacional e internacional de produtos agrícolas;
Elaborar pareceres sobre alterações tarifárias e medidas de defesa comercial de produtos agrícolas
e do agronegócio;
Atuar com capacidade de diálogo com representantes de outras áreas do ministério, do setor
privado, de órgãos do governo, e de representantes de organismos internacionais e de outros
países;
Sistematizar debates e produzir textos com qualidade de redação.

VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
02
VII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
X Análise Curricular
X Entrevista
VIII – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
21/06/2018
IX – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS:
Nome:
Cargo:
Telefone:
E-mail:

Ana Lucia Oliveira
Coordenadora-Geral de Acesso a Mercados
3218-2527
Ana.ogomes@agricultura.gov.br

