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Aqui você encontrará todas as
informações sobre o programa

NOVOS TALENTOS
CARGILL 2020

FAQ
Como faço para participar?
Acesse aqui e participe! Nesta página você vai encontrar
todas as informações para o cadastro!

Como sei se estou
participando?
No momento da inscrição, após o preenchimento de
todas as fichas, você receberá via e-mail a mensagem da
Cia de Talentos que cita o êxito da sua inscrição na vaga
referente ao Programa Novos Talentos Cargill 2020.
Você também pode acessar a qualquer momento o seu
dashboard no atsglobe.com para acompanhar a sua
participação no processo.

FAQ
Como será a comunicação?
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)

Se quiser saber o andamento
deste processo onde vou?
A qualquer momento você pode consultar se recebeu
alguma novidade, basta acessar seu Mural de Avisos, lá
você encontra um histórico de todas as mensagens do
processo e consegue acompanhar se há alguma
pendência.
Para isso basta clicar aqui.

FAQ
Até quando posso me inscrever no
processo seletivo?
As inscrições ficarão abertas entre os dias 12 de Março
e 13 de Abril de 2020.

Qual a Remuneração e os Benefícios
oferecidos?
O valor da bolsa auxílio varia de acordo com o
período de estágio e a região.
Benefícios:
•
•
•
•
•
•
•

Assistência médica;
Assistência odontológica;
Seguro de vida;
Cesta Natal;
Vale-refeição ou refeitório no local;
Auxílio transporte;
Gym Pass.

FAQ
Perdi o prazo de inscrição, e agora?
O período de inscrições para o processo seletivo do
Programa Novos Talentos Cargill 2020 termina
no dia 13/04/2020.
Com isso, encerraram também as possibilidades de
participar do Processo Seletivo.

Gostaria de enviar meu currículo por email para participar do Programa de
Estágio Cargill 2020. É possível?
Não é possível enviar currículo diretamente por e-mail.
Para participar do processo seletivo do Programa
Novos Talentos Cargill 2020, clique aqui e realize o
seu cadastro.

FAQ
Sobre a Cargill
No Brasil desde 1965 e com cerca de 11 mil funcionários,
a Cargill é uma das maiores indústrias de alimentos do
País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está
presente em 17 Estados brasileiros e no Distrito Federal
por meio de unidades industriais, armazéns, terminais
portuários e escritórios em 147 municípios. A Cargill ajuda
seus clientes a alcançar o sucesso por meio da
colaboração e da inovação, e está comprometida a usar
seu conhecimento e experiência globais para superar
desafios econômicos, ambientais e sociais onde quer que
faça negócios.
Nossa visão expressa as aspirações coletivas das pessoas
que trabalham na Cargill. Os cinco itens que compõem
essas diretrizes constituem a síntese sobre o que a
empresa quer ser e o caminho escolhido para se
diferenciar das demais no mercado.

Nosso Propósito: A Cargill será a lider em nutrição
mundial de forma responsável, segura e sustentável.
Nossa Visão: Seremos o parceiro mais confiável em
agricultura, alimentação e nutrição.
Nossos Valores: Colocar as pessoas em primeiro lugar,
fazer a coisa certa, superar metas.
Nossa proposta de valor do cliente: Um mundo
altamente especializado oferecido localmente com rapidez
e segurança para criar valor junto com os nossos clientes.
Nossos aceleradores: Inovar o que é importante, ativar
todo o potencial da Cargill, expandir os mercados e as
margens de lucro.
Para saber mais te convidamos a acessar esse link.

FAQ
Como funciona o Programa
Novos Talentos Cargill 2020?
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.

O que preciso ter para
participar? (Pré-Requisitos)
• Cursos: serão selecionados de acordo com a
necessidade de cada vaga;
• Conclusão entre 12/2020 a 07/2022 – de acordo com a
necessidade da vaga;
• Disponibilidade para estagiar de 6 meses até 2 anos de acordo com a necessidade da vaga;
• Ter disponibilidade a partir de 6 horas diárias para
estágio, mediante a aprovação da Instituição;
• Conhecimentos no Pacote Office: diversos níveis, de
acordo com a necessidade da vaga;
• Conhecimentos de Inglês - diversos níveis, de acordo
com a necessidade da 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.

FAQ
Se eu não tiver o perfil desejado
posso me cadastrar?

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.

• Período de Inscrição (março e abril/20);
• Assessments Online (março e abril/20);
• Dinâmica de grupo online – Cia de Talentos (abril e
maio/20);
• Painel Presencial - de acordo com a necessidade da
vaga (maio e junho/20);
• Entrevista Final – Cargill (maio e junho/20);
• Notícia do resultado do processo - Cia de Talentos
(junho e julho/20);
• Admissões – (junho e julho/20);
• Início do Estágio (agosto/20).

FAQ
Já fiz o Talent Up para outro
processo, preciso fazer
novamente?
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.

Posso preencher os testes
novamente antes do vencimento
do prazo de 06 meses?
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.

FAQ
O que são Genius e Lifestyle?
O Genius é um assessment que avalia quais são os
comportamentos mais frequentes e geniais em você
e o Lifestyle mapeia suas expectativas de carreira.
Por isso, não tem certo ou errado, tem aquilo que é
talento em você.
Todos os candidatos inscritos poderão realizar os
assessments
como
ferramenta
de
auto
conhecimento. Através disso, você poderá traçar o
seu perfil através de algoritmos e arquétipos para
saber melhor quais são as suas habilidades.

Já fiz a inscrição, mas ainda não
recebi o Genius e Lifestyle. O que
eu faço?
O Genius e o Lifestyle serão enviados após o
término do período de inscrição do programa
enquanto avaliamos as informações que você
preencheu nas fichas de inscrição e seu currículo.

FAQ
Já fiz o Skyrise City e Owiwi
para outro processo, preciso
fazer novamente?

Quando vou receber os links
para realizar a Etapa Online
(Skyrise City e Owiwi)?

Os testes têm duração de 18 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 o
seu Mural de Avisos clicando aqui e checar.

Todos os candidatos inscritos no processo
responderão aos assessments Skyrise City e Owiwi,
o envio será realizado um dia após sua inscrição. Se
você ainda não recebeu, irá recebê-lo dentro deste
prazo em 3 e-mails iguais, cada um contendo um
link diferente para cada assessment (Skyrise City,
Owiwi e Talent Up)
Todas as informações necessárias para a realização
dos assessments serão enviadas aos candidatos
aprovados para a etapa, de acordo com o
andamento do processo.

FAQ
O que é o Skyrise City?

E o Owiwi? O que é?

O Skyrise City é um game com o objetivo de avaliar
suas habilidades cognitivas. As atividades que
compõem os jogos do Skyrise City, coletam mais de
3.000 dados e informações a respeito da forma
como você toma decisões e as estratégias que usa
para resolver os desafios propostos. Esses dados são,
então, utilizados para compor o seu perfil, que
retrata
características
consideradas
muito
importantes no mundo do trabalho.
Mas fique tranquilo! Você encontra todas as
informações sobre o teste aqui

O Owiwi é um game que, conforme você joga,
coleta dados a respeito da forma como você toma
decisões e das estratégias que usa para resolver os
desafios propostos. Esses dados são, então,
utilizados para compor o seu perfil, que retrata
características consideradas muito importantes no
mundo do trabalho.
Mas fique tranquilo!
Você encontra todas as informações sobre o teste
aqui

FAQ
Haverão etapas presenciais?

Após a etapa de Dinâmica Online você poderá ser
convidado a participar de uma etapa presencial fora
da localidade da sua vaga, essa informação com
todos os detalhes serão comunicadas por e-mail,
mas é importante que você fique atento(a) para
possíveis necessidades de deslocamento.

Onde ocorrerão as etapas
presenciais?
Caso ocorra alguma etapa presencial, você receberá
por e-mail todas as informações referentes a
endereço, data, e detalhes da sua participação.

FAQ
Comecei a realizar os testes, porém
tive alguns problemas com a
conexão. O que fazer?

Vou receber um retorno da
minha participação?

Caso tenha algum problema técnico durante a
realização dos testes online, você deverá fechar a
tela de navegação e acessá-lo novamente. 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

Você receberá um retorno, independentemente de
ser positivo ou negativo. Toda a comunicação do
processo será realizada via e-mail cadastrado.

Obrigad@.
grupociadetalentos.com.br

