
Estágio remunerado 
 

CEPEA / ESALQ-USP 
 
 
 

 
O CEPEA é parte integrante da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, a ESALQ, que é o 
campus da Universidade de São Paulo em Piracicaba. Desenvolve pesquisas contínuas sobre 23 
cadeias do agronegócio, também sobre economia ambiental e florestal, empreendedorismo, 
estratégias de administração/comercialização, mercado internacional (barreiras não-tarifarias às 
exportações), assuntos sociais e macroeconômicos. Esse conjunto de atuação foi estruturado de 
forma estratégica para que o Centro possa traçar um retrato econômico da sociedade brasileira, 
não só do agronegócio, de onde partiu. 
 
Com um histórico de mais de 20 anos de informações primárias, mais de cinco mil colaboradores 
(profissionais consultados periodicamente) e um grupo coeso de especialistas, o Cepea trabalha de 
modo a manter uma estrutura que lhe permita ser um sistema de inteligência. Por trás dos conhecidos 
Indicadores de Preços ESALQ/B3 e CEPEA/ESALQ, está uma rede de informação e análise que habilita 
o Centro a subsidiar o setor produtivo e governo para a elaboração de suas estratégias de 
desenvolvimento, além de atender a universidade com a geração de dados primários e papers. 
 
Os estudos e pesquisas estão organizados, em sua maioria, em módulos voltados para cadeias 
produtivas: carnes, leite e derivados, grãos, algodão, açúcar e álcool, café, produtos da madeira, 
frutas e hortaliças.  
 
Cada cadeia produtiva começa com o segmento de insumos e bens de capital para a 
agropecuária, passa pelas fazendas e continua com os sistemas de transporte, armazenamento, 
processamento até atingir o varejo. Os mercados são acompanhados diariamente com ênfase nas 
principais praças de comercialização. Informações sobre preços e condições de negócios são 
coletadas, processadas e divulgadas no mesmo dia. 
 
Estágio para a área: 

-      Cadeia da carne bovina – levantamento de mercado (animais para reposição, abate e 
carne) 

 
Pré-Requisitos 

- Informática (noções em Excel, Word e Internet); 
- Saber matemática básica / Boa Leitura e redação; 
- Dinamismo / Criatividade / Trabalho em Equipe / Senso de responsabilidade; 
- Iniciativa / Vontade de aprender; 
- O aluno deverá ser universitário – com pelo menos 2 anos de curso para completar -, e ter 

disponibilidade de 06 horas diárias;  
- O estágio é oferecido para os alunos dos cursos de: Administração de Empresas, Economia, 

Comércio Exterior, Marketing, Sociologia, Ciências dos Alimentos e outros afins. 
 
 
Seleção 

- Os candidatos devem enviar seu currículo para o e-mail boicepea@usp.br até 18/09/2019. No 
campo assunto, escreva: “Vaga de estágio_boi”; 



- Ao enviar o currículo, o candidato se responsabiliza pela veracidade das informações 
fornecidas; 

- Os candidatos selecionados serão contatados por e-mail ou telefone. 
 
Calendário PREVISTO do Processo Seletivo 

- Prazo para envio dos Currículos: 18/09/2019; 
- Análise dos Currículos e agendamento de atividades/entrevistas: 19/09/2019 – todos aqueles 

selecionados nesta etapa terão retorno até esta data, possivelmente por e-mail; 
- Atividades/Entrevista: a partir do dia 20 de setembro. 

 
A maior parte do processo de seleção se concentra no contexto de agronegócio, mas não são 
necessários conhecimentos prévios específicos voltados para esta área. As atividades que 
propomos para os candidatos são estímulos para que eles possam ter oportunidade de 
demonstrar seu potencial. Não buscamos habilidades técnicas e nem conhecimentos 
acadêmicos específicos. 

 
Oferecemos: 

- Bolsa-auxílio (Estágio remunerado); 
- Seguro de vida e acidentes pessoais; 
- Auxílio para transporte; e 
- Auxílio para Plano de Saúde. 

 
Observações: 

- Um currículo bem elaborado é o primeiro passo para obter um bom desempenho em 
processos de seleção. Quando declarado, o objetivo do candidato deve ser compatível com 
a vaga oferecida. Não se esqueça de incluir o endereço de e-mail, bem como mês e ano 
previstos para conclusão do curso. 

 
 
 
 


