
Conheça o resultado da etapa de avaliação 
comportamental da seleção para Adidos Agrícolas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em apoio à Comissão de            
Seleção, presidida pelo Secretário de Comércio e Relações Internacionais, divulga o           
resultado da etapa de avaliação comportamental da seleção de Adidos Agrícolas           
junto a Representações Diplomáticas Brasileiras no exterior. 

Os candidatos aprovados receberão, ainda hoje, e-mail contendo as orientações          
para envio dos documentos comprobatórios de proficiência em idioma estrangeiro,          
que deverão ser enviados até as 23h59 do dia 22/11/2020, nos termos do             
regulamento. 

Conforme o cronograma previsto no regulamento, a próxima etapa consistirá em           
entrevista com a Comissão de Seleção, sendo esta responsável pela condução           
processo seletivo a partir de agora. 
 
Atenção! 
Os candidatos classificados nesta etapa serão convocados para participar do Curso           
de Preparação para o Exercício da Missão de Assessoramento em Assuntos           
Agrícolas. 
A convocação será encaminhada via e-mail até o dia 20 de novembro de 2020.              
Seguem algumas informações importantes: 

● Período de inscrições: 19 a 22/11/2020 – Plataforma AVA Enagro 
● Período de realização do curso: 24 a 26/11/2020 
● Carga Horária: 12h 
● Horário do curso: 8:30h às 12:30h 
● Modalidade: Remoto – Plataforma Microsoft Teams 

  
Maiores informações serão transmitidas ao e-mail informado pelo candidato no          
formulário de inscrição do processo seletivo. 

 



LISTA DE APROVADOS POR POSTO 

1. Embaixada do Brasil em Berlim, Alemanha 
 

***.041.510-**  

***.063.879-**  

***.662.709-**  

***.073.280-**  

***.324.784-**  

2. Embaixada do Brasil em Camberra, Austrália 
 

***.497.921-** 

***.306.231-** 

***.359.078-** 

***.446.249-** 

***.943.385-** 

***.177.446-** 

3. Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e outras            
organizações econômicas em Genebra, Suíça 

 

***.978.328-**  

***.559.061-**  

***.447.178-** 

***.932.956-**  

***.267.179-**  

***.377.651-**  

4. Embaixada do Brasil em Ottawa, Canadá 
 

***.949.071-** 

***.294.358-** 

***.386.601-** 

***.158.146-** 

***.627.651-** 

***.667.671-** 

***.259.746-** 



***.873.379-** 

5. Delegação do Brasil junto às Organizações Internacionais Econômicas sediadas          
em Paris, França 

 

***.196.068-** 

***.994.751-** 

***.961.818-** (sub judice) 


