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Processo Seletivo FAEG Jovem Bom Jesus 

Edital n° 001/2021 

 
 

A FAEG Jovem Bom Jesus, no uso de suas atribuições, faz saber que será realizado 
processo seletivo, visando a entrada de novos membros para o Programa FAEG Jovem que visa 
a promoção da liderança, empreendedorismo e sucessão a jovens do estado que atuam com 
agronegócio. Podem participar também jovens de outras áreas. Jovens com idade mínima de 17 
anos. 

A FAEG conta com apoio do Sindicato Rural, onde temos nossa sede de reuniões, 
trabalhamos com foco na formação dos Jovens que sucederam nos meios de produção rural. 
Oferecemos treinamento e qualificação profissional para os membros da FAEG, nossos 
treinamentos são ofertados pelo sistema SENAR Goiás, que visam a formação profissional de 
novos líderes para o agronegócio preparando-os para enfrentar os desafios do agronegócio 
brasileiro, nossos jovens tem neles o censo de responsabilidade social, econômica, ecológica e 
administrativa. Faça parte da FAEG jovem Bom Jesus e cresça de forma pessoal e profissional! 

 

 
1) Das disposições preliminares: 

1.1) O processo seletivo será regido única e exclusivamente pelas regras do presente edital. 

1.2) O processo seletivo será realizado na cidade de Bom Jesus - Goiás. 

1.3) Todas as informações sobre o processo seletivo para o preenchimento das vagas estão 
dispostas no item 3 deste edital. 

 

2) Das inscrições do processo seletivo: 

2.1) As inscrições serão realizadas no período de 20 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021, 

através do formulário google: https://docs.google.com/forms/d/1_zMHqOAFw4sgAAO_pr15cKAh0G- 

Kx4I5YxefJskfc70/edit 
 

2.2) Não há taxa de inscrição. 

 
 

3) Do processo seletivo: 

3.1) O processo seletivo compreenderá nas seguintes etapas: 

3.1.1) Preenchimento do formulário google: 

(https://docs.google.com/forms/d/1_zMHqOAFw4sgAAO_pr15cKAh0G-Kx4I5YxefJskfc70/edit) 
 

3.1.2) Seguir nosso Instagram, @faegjovembomjeusus 
https://instagram.com/faegjovembomjesus?igshid=1bbefjlcn0o4n 

 

3.1.3) Avaliação em grupo e individual: o candidato deverá se apresentar no Sindicato Rural de 
Bom Jesus no dia 06/02/2021, às 19h, a realização desta etapa na qual contém, também, um 
questionário a ser respondido perante os atuais coordenadores e membros da FAEG Jovem 
Bom Jesus. 

 

4) Das disposições finais: 

 
4.1) Os trabalhos na FAEG Jovem Bom Jesus são de natureza voluntária, ou seja, não existe a 
possibilidade de remuneração de qualquer feitio. Mas é emitido um certificado comprovando a 
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sua participação e servindo de impulsionador para sua carreira profissional. Além da 
oportunidade de crescimento profissional e pessoal, terá oportunidade de networking, 
participação em eventos, capacitações, visibilidade no mercado de trabalho etc. 

 
4.2) A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo 
contidas neste edital. 

 
4.3) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes  a este processo seletivo no Instagram: @faegjovembomjeusus 
( https://instagram.com/faegjovembomjesus?igshid=1bbefjlcn0o4n ) 

4.4) O resultado do processo seletivo será publicado no Instagram: @faegjovembomjeusus 
( https://instagram.com/faegjovembomjesus?igshid=1bbefjlcn0o4 n )contendo os nomes dos 
candidatos aprovados. 

 
4.5) Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto estiver no período de inscrições, circunstância mencionada em aviso a ser publicado 
no Instagram: @faegjovembomjeusus ( 
https://instagram.com/faegjovembomjesus?igshid=1bbefjlcn0o4n ) 

4.6) As atividades dos membros aprovados nesse processo seletivo terão início imediato conforme 

informado na apresentação pessoal do candidato no local citado no item 3.1.2 deste edital. 

 
 

5) Visite nosso site oficial (https://sistemafaeg.com.br/faeg/programas-e-servicos/faeg-jovem) e conheça 

mais sobre o Programa FAEG Jovem. 

 

 

 

 

Bom Jesus de Goiás, 20 de janeiro de 

2021. 

 

 

 

 
Wagner Marques Souza 

Coordenador FAEG Jovem Bom Jesus 

 
Diogo Oliveira Santos 

Vice coordenador FAEG Jovem Bom Jesus 
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