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Aqui você encontrará todas as 

informações sobre o 

Programa de Trainee 

Cargill 2019 (Trainee e Trainee 

Sr)



Trainee
• Necessária graduação com duração mínima de 4 (quatro) anos;
• Conclusão entre 12/2015 e 12/2018;
• Cursos Aceitos: Administração; Agronomia; Ciências da computação; Ciências 

Econômicas; Comunicação Social (Publicidade e Propaganda); Engenharias; 
Sistema da informação; Tecnologia da informação; Relações internacionais e 

Zootecnia.  
• Inglês a partir de avançado;
• Disponibilidade para residir em outra Cidade/ Estado/ País;

• Se estrangeiro possui visto de trabalho;
• Vivências extracurriculares.

Trainee Sr
• Necessária graduação com duração mínima de 4 (quatro) anos;
• Conclusão até 12/2016;
• Cursos Aceitos: Todos

• Inglês a partir de avançado.
• Disponibilidade para residir em outra Cidade/ Estado/ País;

• Se estrangeiro possui visto de trabalho;
• Experiência profissional prévia nas áreas de interesse.

O que preciso ter para participar? 

(Pré-Requisitos)

O Programa de trainee e trainee Sr desenvolve talentos 

para atuarem  em várias áreas da empresa, em um 

ambiente desafiador e de grande diversidade de negócios 

e cultura, valorizando o autodesenvolvimento e 

estimulando o crescimento profissional. 

Para saber mais a respeito, acesse o hotsite através do 

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

Como funciona  o Programa de 

Trainee Cargill 2019 (Trainee e Trainee Sr)?

FAQ

Atender aos pré-requisitos divulgados não garante a sua aprovação para a próxima fase. Será realizada uma 

análise do perfil de cada candidato, levando em consideração diversas necessidades do programa, além das 

especificações de cada vaga.

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


FAQ

Para as vagas de Trainee as inscrições ficarão abertas 

entre os dias 15 de fevereiro até 19 de março de 2019.

Já para as vagas de Trainee Sênior ás inscrições 

ficarão abertas entre os dias 15 de fevereiro até 11 de 

abril de 2019. 

Até quando posso me inscrever 

no processo seletivo?

Remuneração alinhada com as melhores práticas do 

mercado.

Vale-refeição ou restaurante interno.

Programa de participação nos resultados (PPR).

Assistência médica e odontológica.

Plano de previdência privada.

Seguro de vida.

Cooperativa de crédito.

Grêmios locais – atividades esportivas, culturais e de lazer.

Benefícios de final de ano.

(*) Poderá haver variação de benefícios, dependendo da 

localidade.

Qual a Remuneração e os 

Benefícios oferecidos?



FAQ

No momento da inscrição, após o preenchimento de 

todas as fichas, você precisa clicar no botão CONFIRMA 

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 

Trainee Cargill 2019.

Como sei que estou participando?

Para participar você precisa acessar o site da Cia de 

Talentos, procure pelo Programa de Trainee Cargill 

2019.

Acesse aqui e participe! 

Como faço para participar?

http://grupociadetalentos.vagas.com.br/ve1828519


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 dessa 

etapa.

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


Gostaria de enviar meu currículo 

por e-mail para participar do 

Programa de Trainee Cargill 

2019. É possível?

FAQ

O período de inscrições para o processo seletivo de

Trainee encerra no dia 19/03/2019 e Trainee Sênior no 

dia 11/04/2019.

Com isso, encerraram também as possibilidades de 

alterar qualquer dado preenchido  nas Fichas de 

Cadastro Básico e de Informações Específicas deste 

processo seletivo, pois já iniciamos as análises desta 

etapa.

Perdi o prazo de inscrição, e 

agora?

Para que possamos gerenciar com mais segurança e 

agilidade o processo seletivo, precisamos de seu 

currículo cadastrado diretamente na vaga, via sistema. 

Para se inscrever, clique aqui.

http://grupociadetalentos.vagas.com.br/ve1828519


FAQ

• Período de Inscrição Trainee até o dia 19 de março e 

Trainee Sênior até o dia 11 de abril;

• Análise dos dados (fevereiro);

• Testes Online – T.E.R.P. e Talent Up (2ª quinzena de 

fevereiro à 2ª quinzena de março);

• Cyber Interview – por Skype (2ª quinzena de abril à 1ª 

quinzena de maio);

• Avaliação Oral de Inglês (2ª quinzena de abril à 1ª 

quinzena de maio);

• Assessment Center (2ª quinzena de maio);

• Início do Trainee e do Trainee Sr (julho).

*As datas compartilhadas acima podem sofrer 

mudanças. Especialmente para o Trainee Sr.

Quais são as etapas do processo 

e quando acontecerão?

A qualquer momento você pode consultar se recebeu 

alguma novidade, basta acessar sua Página de Serviços e 

histórico, lá você encontra um histórico de todas as 

mensagens do processo e consegue acompanhar 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

Caso tenha algum problema técnico durante a 

realização do teste online, você deverá fechar a tela 

de navegação e acessá-lo novamente. O teste 

retornará no mesmo ponto de onde você parou. 

Lembrando que você tem até 5 acessos aos testes 

online.

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.b

r/pages/grupociatalentos/email.html).

Comecei a realizar os testes, 

porém tive alguns problemas 

com a conexão. O que fazer?

Realizei a etapa de testes online 

e ainda não recebi o resultado. 

Quando terei um retorno?

Você receberá o retorno de sua participação por e-

mail, assim que todos os resultados forem 

analisados. Os retornos desta etapa estão previstos 

para a 2° quinzena de abril.

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


FAQ

O tempo de duração do Talent Up está estimado 

em, no máximo, 45 minutos e o tempo de duração 

do T.E.R.P. está estimado em, no máximo, 40 

minutos.

Fique atento às instruções. No canto da página 

haverá um cronômetro para marcar o tempo de 

execução de cada questão.

Qual a duração do Teste Online?

Os testes têm validade de 6 meses na plataforma em que 

foram preenchidos. Se os seus testes ainda estiverem 

dentro do prazo, não será necessário preenchê-los 

novamente. Não lembra quando realizou os testes? Não 

se preocupe, basta acessar seu histórico clicando aqui.

Já fiz o T.E.R.P. e o Talent Up 

para outro processo, preciso 

fazer novamente?

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


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). Outra forma 

também de acompanhar a nossa comunicação com 

você é por meio do site Vagas.com, clique em sua 

página de serviços e acesse o histórico, lá você encontra 

todas as mensagens que foram enviadas para seu e-

mail. 

Como será a comunicação?

Os candidatos aprovados na etapa de inscrição 

receberão os testes até a 2ª quinzena de fevereiro. 

Aguarde! Em breve você receberá um retorno de 

sua participação, seja positivo ou negativo.

Meus amigos já receberam os

testes online e eu ainda não.

Quando vocês irão me enviar?



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 e para qual plataforma deseja 

refazer (ATS Globe ou Vagas.com). Assim, vamos avaliar a 

possibilidade de reenvio.

Posso preencher os testes 

novamente antes do vencimento 

do prazo de 06 meses?

FAQ

É uma etapa online, onde o candidato participará de 

uma entrevista online individual, via Skype.

* Todas as informações necessárias para a realização 

da etapa serão enviadas aos candidatos aprovados, 

de acordo com o andamento do processo.

O que é Cyber Interview?

http://www.grupociadetalentos.com.br/atendimento


FAQ

O que é a etapa de Painel de 

Negócios?

É uma etapa presencial dividida em duas partes que 

acontece em um mesmo período. 

Em um momento acontece uma atividade em grupo 

e no outro as entrevistas. 

* Todas as informações necessárias para a realização 

da etapa serão enviadas aos candidatos aprovados, de 

acordo com o andamento do processo.

Você receberá um retorno, independentemente de 

ser positivo ou negativo, nesta mensagem você terá 

todas as informações que levaram à decisão.

Vou receber um retorno da 

minha participação?



FAQ

A Cargill não se responsabiliza por eventuais 

despesas de transporte e hospedagem para a 

participação no processo seletivo. Se tiver alguma 

dúvida ou quiser alguma dica a gente te ajuda. 

Clique aqui

Transporte e hospedagem

http://www.grupociadetalentos.com.br/atendimento


Obrigad@.

grupociadetalentos.com.br


