A escola da família rural

Processo Seletivo Simplificado nº 287102
Contratação de pessoal para o quadro de provimento efetivo do SENAR-RS
O superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR-RS, faz
saber, por este edital, que realizará Processo de Seleção para contratação de
pessoal para o quadro de provimento efetivo do SENAR-RS, sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o qual se regera pelas instruções
especiais contidas neste edital.
I – DOS CARGOS, VAGAS E FUNÇÕES

1. Cargo: Analista
• Função: Analista de Conjuntura Econômica - Código:(ACE)
• Área de atuação: Assessoria Econômica
• Nº de vagas: 1 (uma)
• Local de trabalho: Porto Alegre/RS
• Escolaridade mínima: Nível superior completo em Economia.
• Atividades a serem desenvolvidas: Atender a demanda por atualização de
banco de dados agropecuários do Estadual, Nacional e Mundial; Acompanhar
o desempenho das safras agrícolas do Estado. Acompanhar avaliação de
cenários e emitir relatórios econômicos sobre o setor agropecuário. Produzir
planilhas de acompanhamento e preparar apresentações de dados através de
Power Point.
• Requisitos necessários: Facilidade de trabalhar com números e séries
numéricas; Habilidade para tratar dados e demonstrá-los através de
ferramentas de informática; Inglês fluente; Habilidade com cálculos e
interpretação de séries históricas, bons conhecimentos em econometria,
experiência com o Software Eviews. Deverá possuir excelentes conhecimentos
em informática, planilhas eletrônicas, produção de relatórios, boa redação. O
candidato deverá ser registrado no Conselho de Classe. Familiaridade com o
setor agropecuário será um diferencial.

1

• Habilidades comportamentais: Capacidade de trabalhar em equipe,
disciplina, iniciativa, bom relacionamento interpessoal, organização e
flexibilidade.

2. Cargo: Analista
• Função: Analista Econômico - Código: (AE)
• Área de atuação: Assessoria Econômica
• Nº de vagas: 1 (uma)
• Local de trabalho: Porto Alegre/RS
• Escolaridade mínima: Nível superior completo em Economia.
• Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar na elaboração de estudos de
viabilidade econômica, financeira de projetos e negócios. Auxiliar na
elaboração de cálculos e cenários econômicos. Acompanhar o
desenvolvimento do Agronegócio no Estado, País e no Mundo. Atender a
demanda por relatórios setoriais, elaboração de cenários, etc. Trabalhar em
sintonia com a Divisão Técnica de forma a repassar as informações
econômicas para os cursos, treinamentos e palestras do SENAR-RS, seja
através da instrutória ou diretamente aos produtores e trabalhadores rurais.
• Requisitos necessários: Deverá possuir excelentes conhecimentos em

informática, especialmente Software Eviews; Planilhas eletrônicas; Produção
de relatórios; Boa redação; Facilidade para trabalhar com números e séries
numéricas; Habilidade para tratar dados e demonstrá-los através de
ferramentas de informática; Inglês fluente; Habilidade com cálculos e
interpretação de séries históricas; O candidato deverá ser registrado no
Conselho de Classe. Bons conhecimentos em econometria. Familiaridade com
o setor agropecuário será um diferencial.
• Habilidades comportamentais: Capacidade de trabalhar em equipe,
disciplina, iniciativa, bom relacionamento interpessoal, organização,
flexibilidade de horário, disponibilidade para viajar.

3. Cargo: Analista
• Função: Analista de Relações Internacionais - Código: (ARI)
• Área de atuação: Assessoria Econômica
• Nº de vagas: 1 (uma)
• Local de trabalho: Porto Alegre/RS
• Escolaridade mínima: Nível Superior completo em Relações Internacionais.
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• Atividades a serem desenvolvidas: Aproximar o SENAR-RS de instituições
de ensino e pesquisa internacionais; Elaborar projetos e termos de cooperação
entre o SENAR-RS e entidades estrangeiras na busca de novos conhecimentos
a serem aplicados nos cursos, treinamentos e palestras do SENAR-RS;
Organizar missões internacionais de produtores e trabalhadores rurais com
objetivo de acessar novos conhecimentos e tecnologias; Elaborar projetos de
captação de recursos em mecanismos internacionais.
• Requisitos necessários: Inglês fluente; Espanhol Fluente; Elaboração e
organização de missões internacionais; Desenvolvimento de Projetos de
cooperação entre entidades e organizações governamentais, organizações de
ensino e outras entidades; Elaboração de eventos – cerimonial e protocolo;
Elaboração de perfis gerais e dos setores agropecuários de países de
interesse. Deverá possuir excelentes conhecimentos em informática, planilhas
eletrônicas, produção de relatórios e boa redação. Familiaridade com o setor
agropecuário local e global será um diferencial.
• Habilidades comportamentais: Capacidade para trabalhar em equipe, bom
relacionamento interpessoal, iniciativa, disciplina, organização e flexibilidade.
II – DAS INSCRIÇÕES
• A simples remessa do currículo para fins de participação no processo seletivo
implica, desde logo, no conhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das
condições estabelecidas neste edital;
• Os candidatos poderão remeter seu currículo para somente uma função e
área de atuação, informando o código próprio conforme indicado junto a
função oferecida;
• Os currículos deverão ser encaminhados via e-mail para o seguinte endereço
eletrônico:
trabalheconosco@senar-rs.com.br
• Os candidatos que não indicarem a código/função pretendida serão
desclassificados e não poderão participar do Processo Seletivo;
• Antes de encaminhar seu currículo o candidato deverá ler atentamente o edital
e certificar-se de que possui todos os requisitos exigidos para o desempenho
da função.
• A única via de acesso ao Processo Seletivo é através do e-mail indicado. Não
serão aceitos currículos entregues na sede do SENAR-RS ou em qualquer
outra unidade;
• As informações contidas no currículo são de integral responsabilidade do
candidato;
• Importante: Serão avaliados os currículos encaminhados via e-mail até as 18
horas do dia 06/03/2015 (Sexta Feira).
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III – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
1ª Etapa: Análise curricular (eliminatória)
• Será analisada a adequação das informações contidas no currículo aos
requisitos apresentados para cada função oferecida;
• Serão eliminados os candidatos que não atenderem aos requisitos necessários
ao preenchimento da vaga desejada;
• Ao final desta etapa, será emitida relação dos aprovados na 1ª etapa;
• A relação com o nome dos aprovados será divulgada no site do SENAR-RS:
www.senar-rs.com.br, contendo a convocação dos candidatos para a
realização da prova de conhecimentos.
2ª Etapa: Prova de conhecimentos (eliminatória / classificatória)
Nesta etapa será realizada a prova teórica e objetiva de conhecimentos gerais em
Economia.
PROVA ÚNICA

PROVA OBJETIVA DE
CONHECIMENTOS
Total

DISCIPLINA

Economia

Relações Internacionais

Nº
QUESTÕES

20
20
20

VALOR POR
QUESTÃO

0,5
0,5
0,5

PESO TOTAL

10
10
10

• Conteúdo e pontuação da prova de conhecimentos:
• Serão classificados para a próxima etapa (entrevistas) os candidatos que
tiverem no mínimo 13 acertos na prova objetiva de conhecimentos;
• A classificação final constará de uma lista com o nome do candidato e
respectiva colocação, do maior ao menor escore;
• Ocorrendo empate entre dois ou mais candidatos, após a realização da prova
de conhecimentos, será melhor classificado aquele que:
1º) Obtiver o maior número de acertos nas questões da prova teórica de
economia;
2º) Se ainda assim persistir o empate, será realizado sorteio para definir a
ordem de classificação;
• O tempo de duração da prova de conhecimentos (prova única) será de 2 (duas)
horas;
• O ingresso na sala de realização da prova só será permitido ao candidato que
apresente documento de identidade, com foto;
• Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 1 (uma) hora de
antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou preta e calculadora;
• Durante a prova não será permitida qualquer comunicação entre os candidatos,
nem a utilização de qualquer aparelho eletrônico, livro, anotações, impressos
ou material de consulta;
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• O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver
seu raciocínio e técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se
rabiscar ou rasurar qualquer folha;
• A folha de respostas contendo a grade de questões é o espaço para indicar a
escolha do candidato pela resposta que entender adequada. Nela, não serão
admitidas rasuras, rabiscos, etc.
• As respostas deverão ser marcadas com um X. Uma vez preenchido o campo
da resposta, esta não mais poderá ser modificada, sob pena de ser considerada
errada;
3ª Etapa: Entrevistas (classificatória)
• Inicialmente serão convocados para esta etapa – entrevista individual - os
candidatos que obtiveram até a 5ª colocação em cada função;
• A critério, do SENAR poderão ser chamados mais de 5 (cinco) candidatos
classificados para participarem da etapa de entrevistas;
• Na entrevista serão verificadas e confrontadas as informações prestadas no
currículo através do questionamento oral a cada candidato sobre seu
conhecimento na área de atuação;
• Após as entrevistas individuais será divulgada nova classificação dos
candidatos, considerando o resultado da prova de conhecimentos e da
entrevista individual, de acordo com os pesos determinados neste edital.
4ª Etapa: Classificação final
• Para o cálculo da nota final do candidato, a nota da prova de conhecimentos
terá peso 6 (seis) e a nota da entrevista individual peso 4 (quatro);
• Havendo empate entre dois ou mais candidatos, obterá melhor classificação
aquele que:
1º - Tiver obtido a maior nota na prova de conhecimentos.
2º - Persistindo o empate a classificação será definida por sorteio entre
os candidatos empatados.
• Serão convocados para assumirem as vagas, tantos candidatos quantas forem
as vagas oferecidas, observando-se, contudo, rigorosamente a classificação
final após a validação da nota final do candidato;
• Se o (s) candidato (s) convocado (s) para assumirem as vagas não o fizerem
ou declinarem será chamado o candidato imediatamente melhor classificado
na relação final de classificação.
IV – DA CONTRATAÇÃO
• Os candidatos serão contratados pelo regime da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho, para um período inicial de experiência de 90 (noventa) dias,
passando após para contrato por prazo indeterminado;
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• O horário de trabalho é das 08:30h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h, de
segunda à sexta feira, perfazendo uma carga horária semanal de 40 (quarenta)
horas;
• Aos contratados serão concedidos os seguintes benefícios conforme as normas
internas de concessão e uso: assistência médica extensiva aos dependentes
legais, vale refeição e vale transporte.
V – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Os candidatos que não comprovarem as informações contidas no currículo, ou
em qualquer fase do processo seletivo serão desclassificados;
• É condição essencial à conclusão do processo seletivo, a apresentação, pelos
candidatos vencedores, de toda a documentação legal vigente, sob pena de
desclassificação e chamada do próximo candidato classificado;
• Todas as informações referentes ao andamento do processo seletivo e suas
etapas serão divulgadas pelo SENAR-RS exclusivamente em seu site:
www.senar-rs.com.br ;
• É de responsabilidade exclusiva dos candidatos acompanharem os
resultados das etapas do Processo Seletivo no site do SENAR-RS, não
cabendo a esta qualquer responsabilidade sobre o cumprimento de prazos ou
comparecimento dos candidatos para a realização de provas e/ou entrevistas;
• O SENAR não enviará qualquer tipo de informação diretamente aos candidatos
seja por e-mail, carta, telefone ou qualquer outro meio de comunicação que não
o site (www.senar-rs.com.br);
• Este processo seletivo terá validade de 1 (um) ano a contar da data de
homologação do resultado final;
• Não havendo a efetivação da contratação do candidato melhor colocado ou
ocorrendo a vacância por qualquer motivo, após a contratação, e estando o
processo no seu período de validade, será convocado o candidato
imediatamente melhor classificado;
• Os casos omissos
Superintendência.

serão

resolvidos

pelo

SENAR-RS,

através

da

Porto Alegre, 23 de Fevereiro de 2015.

Gilmar Tietböhl Rodrigues
Superintendente
SENAR-RS
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ANEXOS:

Anexo I - Conteúdos Programáticos da Prova de Conhecimentos;
Anexo II - Cronograma Previsto
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ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
 Analista Econômico e Analista de Conjuntura Econômica
MICROECONOMIA
Teoria da Oferta
Teoria da Demanda
Demanda Individual e de Mercado
Teoria de Custos
Teoria de Produção
Análise de Mercados Competitivos
Maximização de lucros e oferta competitiva
BIBLIOGRAFIA
Hubbard, R. Glenn.
Microeconomics, 1ª Edition / R. Glenn Hubbard e Anthony Patrick O’Brien – New Jersey:
Pearson Education, 2006.
Pindyck, Robert S.
Microeconomics, 6ª Edition / Robert S. Pindyck e Daniel L. Rubinfeld – New Jersey:
Pearson Education, 2005.

MACROECONOMIA
Conceitos e Apuração das Contas Nacionais
Modelo IS – LM
Produto, Inflação e Desemprego
Política Fiscal e seus instrumentos
Crescimento Econômico: Tecnologia e Políticas
Inflação e Taxa de Juros
Tributação e Sistema Tributário
Comércio Internacional
Finanças Públicas

BIBLIOGRAFIA
Froyen, Richard T.
Macroeconomia / Richard T. Froyen; tradução de Esther E. H. Herskovitz, Cecília C.
Bartalotti; revisão técnica de Roland Veras Saldanha Jr. – São Paulo: Saraiva, 2006.
Hubbard, R. Glenn
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Macroeconomics, 3ª Edition / R. Glenn Hubbard e Anthony Patrick O’brien – New Jersey:
Pearson Education, 2008.
Mankiw, N. Gregory.
Macroeconomia, 3ª Edição / Mankiw, N. Gregory – Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos
e Científicos Editora S.A, 1998.
Mankiw, N. Gregory
Princípios de Macroeconomia, 4ª Edição / N. Gregory Mankiw, Ronald D. Kneebone,
Kenneth J. McKenzie e Nicholas Rowe – Toronto: Nelson Education, 2006.

FINANÇAS PÚBLICAS
Falhas de mercado
Políticas Fiscais
Teoria da tributação
Déficit e dívida pública
Condições de equilíbrio da relação dívida pública/PIB
Resultado fiscal com diferentes níveis de endividamento
BIBLIOGRAFIA
Giambiagi, Fabio
Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil, 4ª Edição / Fabio Giambiagi e Ana Cláudia
Além – Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ECONOMETRIA
Análise de regressão com duas variáveis
Método dos mínimos quadrados ordinários
Análise de regressão múltipla
Multicolinearidade
Heterocedasticidade
Autocorrelação e testes para a detecção
Critérios para a seleção de modelos
Econometria de séries temporais
BIBLIOGRAFIA
Buscariolli, Bruno
Econometria com EViews: guia essencial de conceitos e aplicações / Bruno Buscariolli e
Jhonata Emerick. - - São Paulo: Saint Paul Editora, 2011.
Gujarati, Damodar N.
Econometria básica / Damodar Gujarati: tradução de Maria José Cyhlar Monteiro - Rio de
Janeiro: Elsevier, 2006 – 2ª Tiragem.
Hill, R. Carter
Econometria / R. Carter Hill, William E. Griffiths, George G. Judge; tradução Alfredo
Alves de Farias; revisão técnica Edric Martins Ueda – 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2006.
Startz, Richard.
Eviews Illustrated for version 7 / Richard Startz – 2. Ed. – Washington: Quantitative Micro
Software, 2009.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
 Analista de Relações Internacionais
Escola idealista
Escola realista
Escola liberal
Escola marxista
Escola neorrealista
Escola neoliberal
Escola neomarxista
Escola inglesa
Teoria Crítica
Dilema da Segurança
Paradigmas clássicos de Martin Wight
Política externa brasileira a partir da década de 90
Conferência das nações unidas para meio ambiente e desenvolvimento
O Brasil na OMC
Alianças políticas do Brasil
Processo de internalização de tratados internacionais
Processo de formação do MERCOSUL
Organização Mundial do Comércio
Organização das Nações Unidas
Acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio
Liga das Nações
Defesa comercial
Acordo de Bretton Woods
Mercantilismo
Liberalismo econômico
A formação do Estado moderno
Elementos constitutivos e reconhecimento do Estado
Modelos de Estado no sistema de Estados global
Modelos de blocos econômicos
Processos de integração
Política externa brasileira
Rio Grande do Sul: Agronegócio e Comércio Exterior

BIBLIOGRAFIA
Abreu, Marcelo Paiva.
“O Brasil na Rodada Uruguai do GATT: 1982-1993”. In: FONSECA JR., Gelson; CASTRO,
Sérgio Henrique Nabuco de (orgs.). Temas de política externa II. Brasília: Funag; São Paulo: Paz
e Terra, 1994. 2 v. [v. I: O Brasil no mundo.]
Accioly, Elizabeth.
Mercosul e União Europeia: estrutura jurídico-institucional. 4.ed.. Curitiba: Jurua, 2010.
Altemani, Henrique.
Política externa brasileira. Henrique Altemani. – São Paulo: Saraiva, 2005.
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Bahia, Saulo José Casali.
Tratados Internacionais no Direito Brasileiro, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2000.
Bandeira, Luiz Alberto Moniz
Brasil, Argentina e Estados Unidos: conflito e integração na América do Sul: da Tríplice
Aliança ao Mercosul, 1870-2003 / 3. ed., rev. e ampl. -. Rio de Janeiro, 2010.
Brogini, Gilvan.
Defesa Comercial e Protecionismo. In: Barral, Welber (org.). O Brasil e o Protecionismo.
São Paulo: Aduaneiras, 2002.
Bull, Hedley.
The Theory of International Politics 1919-1969, reprinted in Andrew Linklater (ed.),
International Relations: Critical Concepts in Political Science Vol. 1 (London &New York:
Routledge, 2000).
Guedes, Josefina; Pinheiro, Sílvia.
Salvaguardas no Comércio Internacional. In: CASELLA, Paulo B., MERCADANTE,
Araminta de A. (Coord.). Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio. São Paulo: LTr,
1998.

Herz, Mônica e Hoffmann, Andréa.
Organizações Internacionais – história e práticas. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2004.
Hunt, e. K; Sherman, Howard J.
História do pensamento econômico. 24. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
Hurrell, Andrew et al.
Os BRICS e a Ordem Global. Rio de Janeiro, RJ: FGV, 2009. 168 p. (FGV de bolso. Série
entenda o mundo)
Jackson, Robert H.
Introdução às relações internacionais: teorias e abordagens / Robert Jackson, Georg
Sørensen; tradução Bárbara Duarte; revisão técnica Arthur Ituassu. – 2. ed. ver. e ampl. – Rio de
Janeiro: Zahar, 2013.
Menezes, Alfredo da Mota; Penna Filho, Pio.
Integração regional: os blocos econômicos nas relações internacionais. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
Nogueira, João Pontes.
Teoria das relações internacionais: correntes e debates / João Pontes Nogueira, Nizar
Messari. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
Oliveira, Henrique Altemani de; LESSA, Antônio Carlos (orgs.).
Relações internacionais do Brasil: temas e agendas. São Paulo: Saraiva, 2006, 2 v.
Pecequilo, Cristina Soreanu.
Introdução às relações internacionais: temas, atores e visões. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2008.
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Saraiva, Jose Flavio Sombra.
História das relações internacionais contemporâneas: da sociedade internacional do
século XIX a era da globalização. 2. ed. rev. e atual. -. São Paulo: Saraiva, 2008.
Sarfati, Gilberto.
Teorias de relações internacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.
Seitenfus, Ricardo.
Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
Seitenfus, Ricardo.
Relações Internacionais. Barueri, SP: Manole, 2004.
Soares, Claudio Cesar.
Introdução ao comercio exterior: fundamentos teóricos do comercio internacional. São
Paulo: Saraiva, 2004.
Vizentini, Paulo Fagundes.
Relações exteriores do Brasil II: (1930-1964): o nacionalismo, da Era Vargas à política externa
independente. 2. ed. rev. e ampl. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 220 p. (Coleção r
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ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO

Prazo para recebimento dos currículos através do e-mail:
trabalheconosco@senar-rs.com.br

Até 06/03/2015.
(18 horas)

Análise curricular

Até 10/03/2015

Divulgação dos candidatos aptos a realizar a prova objetiva de
conhecimentos

10/03/2015
(18horas)
15/03/2015
(domingo)

Realização da prova de conhecimentos
Divulgação dos resultados das provas

18/03/2015

Início da etapa de entrevistas individuais

23/03/2015

Data prevista para divulgação do resultado final

30/03/2015

Porto Alegre, 23 de Fevereiro de 2015.

Gilmar Tietböhl Rodrigues
Superintendente
SENAR-RS
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