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Aqui você encontrará todas as 
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PROGRAMA DE ESTÁGIO 

CARGILL 2019



FAQ

Para participar é necessário que faça sua inscrição. 

Clique aqui e inscreva-se.

Passo a Passo: 

•Entre com sua identificação e senha;

•Leia as informações sobre a vaga e clique em 

“candidatura”;

•Preencha as fichas solicitadas;

•Não se esqueça de clicar em “confirmar candidatura”.

Como faço para participar?

No momento da inscrição, após o preenchimento de 

todas as fichas, você precisa clicar no botão CONFIRMAR 

CANDIDATURA. Sua candidatura só estará 

completamente efetuada a partir do momento que você 

receber via e-mail a mensagem da Cia de Talentos que cita 

o êxito da sua inscrição na vaga referente ao Programa 

de Estágio Cargill 2019.

Como sei se estou 

participando?

http://grupociadetalentos.vagas.com.br/ve1829822


FAQ

Toda a comunicação durante o processo seletivo será feita 

via e-mail. Lembre-se: caso seu e-mail cadastrado envie as 

mensagens de remetentes desconhecidos para o lixo 

eletrônico (Anti-Spam), cadastre o domínio da Cia de 

Talentos (grupociadetalentos.com.br);

Como será a comunicação?

A qualquer momento você pode consultar se recebeu 

alguma novidade, basta acessar sua Página de Serviços e 

histórico, lá você encontrará todas as mensagens do 

processo e conseguirá verificar se há alguma pendência.

Para isso basta clicar aqui.

Se quiser saber o andamento 

deste processo onde vou?

http://site.vagas.com.br/processoscargill?url=http://www.ciadetalentos.com.br&t=ac


FAQ

As inscrições ficarão abertas entre os dias 15 de 

Fevereiro até 01de Abril de 2019.

Até quando posso me inscrever no 

processo seletivo?

O valor da bolsa auxílio varia de acordo com o 

período de estágio e a região.

Benefícios:

• Assistência médica;

• Assistência odontológica;

• Seguro de vida;

• Vale refeição ou refeitório no local;

• Auxílio transporte.

Qual a Remuneração e os Benefícios 

oferecidos?



FAQ

Para alterar algum dado de seu Cadastro Básico/ 

Informações Específicas, faça o seguinte:

• Acesse sua Página Exclusiva de Serviços clicando 

aqui;

• Na página seguinte, digite sua identificação e 

senha;

• Clique no serviço “Administrar adendos de seu 

currículo”

• Clique em “alterar” ao lado da ficha que deseja 

editar.

Fique atento: você só pode realizar qualquer 

alteração no decorrer das inscrições. As fichas são 

bloqueadas para alteração após o último dia de 

inscrição.

Como faço para alterar minhas 

informações de inscrição?

Para alterar algum dado de histórico profissional de seu 

currículo, faça o seguinte:

• Acesse sua Página Exclusiva de Serviços clicar aqui;

• Na página seguinte, digite sua identificação e senha;

• Clique no serviço “Currículo” e em “Atualizar”.

Como faço para atualizar as minhas 

informações profissionais?

http://site.vagas.com.br/processoscargill?url=http://www.ciadetalentos.com.br&t=ac
http://site.vagas.com.br/processoscargill?url=http://www.ciadetalentos.com.br&t=ac


FAQ

O período de inscrições para o processo seletivo do 

Programa de Estágio Cargill 2019 termina no dia 

01/04/2019.

Com isso, encerraram também as possibilidades de 

participar do Processo Seletivo.

Perdi o prazo de inscrição, e agora?

Gostaria de enviar meu currículo por e-

mail para participar do Programa de 

Estágio Cargill 2019. É possível?

Não é possível enviar currículo diretamente por e-mail. 

Para participar do processo seletivo do Programa de 

Estágio Cargill 2019, clique aqui.

Passo a passo

•Entre com sua identificação e senha;

•Leia as informações sobre a vaga e clique em 

“candidatura”;

•Preencha as fichas solicitadas;

•Após preencher as fichas, lembre-se de clicar em 

“Confirmar candidatura”.

http://grupociadetalentos.vagas.com.br/ve1829822


FAQ

Sobre a Cargill

A Cargill está entre as maiores empresas do mundo e é

uma das mais importantes nos setores de alimentos e

agronegócio. Com sede em Minneapolis (MN), Estados

Unidos, foi fundada em 1865 e oferece serviços e insumos

fundamentais para os setores agrícola, alimentício,

financeiro e industrial.

A Cargill acredita no talento e potencial das pessoas e 

quer que você tenha a oportunidade de fazer parte deste 

time de excelência. Uma empresa que trabalha a serviço 

da humanidade, que valoriza a diversidade e investe na 

inovação. 

Visão: Chame-nos de otimistas. Acreditamos que o

mundo se alimenta melhor quando todos nos

alimentamos juntos. Começando com um único elevador

de grãos em Iowa, nossa paixão sempre foi aproximar

produtores e consumidores de alimentos.

Nosso Objetivo: Ser líder global em alimentos.

Nossa Missão: Criar valores diferenciados.

Nossa Abordagem: Sermos dignos de confiança, criativos 

e empreendedores.

Para saber mais te convidamos a acessar esse link.

http://novostalentoscargill.com.br/site/


• Cursos: Clique Aqui e conheça quais os locais e áreas 

aceitam seu curso de Graduação;

• Conclusão entre 12/2019 a 07/2021 – de acordo com a 

necessidade da vaga;

• Necessária graduação com duração mínima de 4 

(quatro) anos;

• Disponibilidade para estagiar de 6 meses até 2 anos (de 

acordo com a necessidade da vaga);

• Ter disponibilidade de 6 ou 8 horas diárias para estágio;

• Bons conhecimentos no Pacote Office;

• Conhecimento de Inglês - de acordo com a necessidade 

de cada vaga;

• Morar até 100 km de distância do local de trabalho ou 

apresentar disponibilidade para mudança;

• Se for estrangeiro, estar regularmente matriculado em 

uma universidade brasileira.

O que preciso ter para 

participar? (Pré-Requisitos)

Objetivos do Programa:

• Oferecer aos estudantes a oportunidade de 

complementarem sua formação escolar, por meio de 

experiências profissionais e ações de desenvolvimento 

que promovam aperfeiçoamento técnico, cultural e de 

relacionamento humano.

• Desenvolver jovens potenciais, dentro da filosofia e da 

cultura da Cargill, preparando-os, de forma técnica e 

comportamental, para posições críticas, visando à 

identificação e à formação de novos talentos.

Como funciona  o Programa de 

Estágio Cargill 2019?

FAQ

http://cia3.tempsite.ws/cargill/pdf/Cargill_Estagio_2019.pdf


• Período de Inscrição + Teste de Raciocínio Lógico 

(fevereiro/19 e abril/19);

• Teste de Inglês - de acordo com a necessidade da vaga 

(fevereiro/19 e abril/19);

• Avaliação online – Cia de Talentos (março/19 a 

maio/19);

• Dinâmica de Grupo Presencial - de acordo com a 

necessidade da vaga (Abril/19 e maio/19);

• Entrevista Final – Cargill (abril/19 a junho/19);

• Admissões – (junho/19 e julho/19);

• Início do Estágio (Julho de 2019).

Quais são as etapas do processo 

e quando acontecerão?

Pode, mas infelizmente não seguirá no processo, pois para 

ser aprovado para as próximas etapas é necessário 

atender aos pré-requisitos mínimos do programa e 

apresentar as competências esperadas.

Se eu não tiver o perfil desejado 

posso me cadastrar?

FAQ



Nós nos baseamos no Parâmetro Internacional de 

Aprendizado e Medição de Nível, de acordo com ele, é 

necessário um estudo mínimo de 100 horas ou 120 dias 

para uma mudança significativa de desempenho.

Caso tenha concluído esse estudo após a data de 

realização dos seus testes e queira refazê-los, pedimos 

que envie uma mensagem pelo formulário aqui contando 

de que forma tem se desenvolvido (curso, material, site...), 

a frequência dos estudos. Assim, vamos avaliar a 

possibilidade de reenvio.

Posso preencher os testes 

novamente antes do vencimento 

do prazo de 06 meses?

Os testes têm duração de 06 meses na plataforma em que 

foram preenchidos. Se os seus testes ainda estiverem 

dentro do prazo, não será necessário preenche-los 

novamente. Não lembra quando realizou os testes? Não 

se preocupe, basta acessar o seu histórico.

Já fiz o TERP e o Talent Up para 

outro processo, preciso fazer 

novamente?

FAQ

http://grupociadetalentos.virtualinteractions.com.br/pages/grupociatalentos/email.html


FAQ

O tempo de duração do T.E.R.P. é de, no máximo, 

40 minutos. Quer dicas importantes sobre esse 

teste? Clique aqui

Qual a duração do Teste T.E.R.P?

O tempo de duração do Talent Up está estimado 

em, no máximo, 45 minutos. Quer dicas 

importantes sobre esse teste? Clique aqui

Qual a duração do Teste Talent Up?

http://cia3.tempsite.ws/ct/dicas_terp.pdf
http://cia3.tempsite.ws/ct/dicas_talentup.pdf


FAQ

Caso tenha algum problema técnico durante a 

realização dos testes online, você deverá fechar a 

tela de navegação e acessá-lo novamente. O teste 

retornará no mesmo ponto onde você parou. Se o 

problema técnico persistir, pedimos que tire um 

print da tela e entre em contato diretamente com a 

Cia de Talentos pelo canal de atendimento 

http://grupociadetalentos.virtualinteractions.

com.br/pages/grupociatalentos/email.html

Comecei a realizar os testes, porém 

tive alguns problemas com a 

conexão. O que fazer?

http://grupociadetalentos.virtualinteractions.com.br/pages/grupociatalentos/email.html


Você receberá um retorno, independentemente de 

ser positivo ou negativo. Toda a comunicação do 

processo será realizada via e-mail cadastrado.

Vou receber um retorno da 

minha participação?

FAQ



Etapas de Avaliação

FAQ

Estamos felizes pelo seu interesse no processo. A etapa de análise do desempenho na 

etapa inscrição e/ou online pode demorar mais do que gostaríamos.  São muitos os 

participantes, mas o nosso cuidado e atenção devem ser iguais para todos, não é?

Estamos trabalhando com seleções diferentes de acordo com cada localidade, se 

você já está na etapa de dinâmica online, infelizmente não temos outras datas 

disponíveis para agendamento, além daquelas que aparecem no sistema.

Na etapa de Dinâmica de Grupo Presencial o deslocamento será por conta do 

candidato, tentaremos avisar o quanto antes para que possam se programar.  As 

datas disponíveis serão as que aparecem no sistema (VAGAS).

Sabemos da sua ansiedade por uma resposta. Até o final da segunda quinzena de 

Julho, todos os candidatos receberão retorno, independentemente do status da sua 

participação.



Obrigad@.

grupociadetalentos.com.br


