
 

Convocação para a etapa de entrevistas com a Comissão de 
Seleção de Adidos Agrícolas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 
 

O Presidente da Comissão de Seleção, instituída pela Portaria Interministerial nº 4, de             
16 de outubro de 2020, divulga, abaixo, a relação de candidatos que serão entrevistados e               
avaliados pela Comissão de Seleção para compor as listas de indicados a adidos agrícolas junto               
a cinco representações diplomáticas brasileiras no exterior: 
 

 

 

Os candidatos listados acima serão entrevistados nas datas e horários estipulados no            
cronograma que segue: 

Paris Berlim Genebra Camberra Ottawa 
 ***.196.068-**   ***.041.510-**  ***.978.328-**   ***.497.921-**   ***.949.071-**  

 ***.994.751-**  ***.063.879-**   ***.559.061-**   ***.306.231-**  ***.294.358-** 

 ***.662.709-**   ***.447.178-**  ***.446.249-**   ***.386.601-** 
  ***.073.280-**  ***.377.651-**  ***.943.385-**  ***.158.146-** 
     ***.177.446-**  ***.627.651-** 
       ***.667.671-** 

       ***.259.746-** 

Horário 
Previsto 

01/12/2020 
Terça-feira 

(Paris) 

02/12/2020 
Quarta-feira 

(Genebra) 

03/12/2020 
Quinta-feira 
(Camberra) 

04/12/2020 
Sexta-Feira 
(Ottawa) 

09h00 ***.196.068-**        

09h40 ***.994.751-**        

10h00 

  

***.978.328-** ***.497.921-**  ***.949.071-**  

10h40 ***.559.061-**  ***.306.231-**  ***.294.358-**  

11h20 ***.447.178-**  ***.446.249-**  ***.386.601-**  

12h00 às 14h00 
(intervalo para almoço) (Berlim)       

14h00 

 
    

***.158.146-**  



 

 

 
 

ORLANDO LEITE RIBEIRO 

Presidente da Comissão de Seleção 

 

14h40 ***.041.510-**  ***.627.651-**  

15h00 

 

***.377.651-**  ***.943.385-**    

15h20 ***.063.879-**  

  

 

***.667.671-**  

15h40 

 

***.177.446-**    

16h00 ***.662.709-**  

 

***.259.746-**  

16h40 ***.073.280-**  

  

 

17h30   

  

Reunião final da 
Comissão de 

Seleção 

● Os candidatos serão entrevistados, preferencialmente, por ordem alfabética. 
● As entrevistas ocorrerão via Aplicativo MS Teams.  
● O candidato receberá o convite para a entrevista em seu e-mail, informado            

na inscrição, e deverá confirmar o recebimento.  
● Recomenda-se: 

- Que o candidato realize teste da conexão com antecedência mínima de 10             
minutos e dos equipamentos necessários para a entrevista (webcam,         
microfone e fone de ouvido). 
- O uso de fone de ouvido e microfone para facilitar a comunicação. 
- Que o candidato tenha o aplicativo MS Teams tanto no seu computador,             
como em seu celular, para que seja possível alteração do dispositivo de            
conexão em caso de eventuais problemas técnicos. 

● O horário designado para a entrevista será o horário oficial de Brasília. 
● A tolerância de atraso é de apenas 5 minutos, quando será considerado            

desistente. 
● Qualquer dúvida ou problemas de conexão, o candidato deverá entrar em           

contato pelo e-mail cgad.sri@agricultura.gov.br, dentro do tempo de        
tolerância estimado acima.  

● O link de acesso informado não poderá ser compartilhado com quaisquer           
outras pessoas. 

● O acesso à entrevista é restrito ao candidato e as entrevistas não poderão             
ser gravadas. 

● Orienta-se que os candidatos permaneçam à disposição no período das          
entrevistas, tendo em vista que os horários estão sujeitos à alteração. 

mailto:cgad.sri@agricultura.gov.br

