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Aqui você encontrará todas as 

informações sobre o 

Programa de Trainee 

Liderança Negra Bayer 2021



FAQ

A Bayer é uma organização global com competências

centrais nas áreas de saúde e agricultura. Os produtos e

serviços da Bayer são projetados para beneficiar a

população e melhorar sua qualidade de vida. Ao mesmo

tempo, o Grupo tem como objetivo criar valor através da

inovação e crescimento.

Para saber mais te convidamos a acessar esse link.

Qual é a história da Bayer?

Acesse aqui e participe! Nesta página você vai encontrar

todas as informações para o cadastro!

Não recebemos currículos por e-mail ou cadastrados em

outro site que não seja o endereço citado acima.

Fique atento ao preenchimento de seu cadastro, após a

confirmação da candidatura as informações não poderão

mais ser alteradas.

Atenção: Você pode se inscrever até o dia 21/10/2020.

Como faço para participar?

https://www.bayer.com.br/a-bayer/
http://liderancanegra.ciadetalentos.com.br/


A qualquer momento você pode consultar se recebeu

alguma novidade, basta acessar seu histórico: lá você

encontrará todas as mensagens, pendências e

agendamentos do processo seletivo.

Para isso basta clicar aqui.

Se quiser saber o andamento 

deste processo onde vou?

É muito importante que você se sinta à vontade na

empresa que escolheu para trabalhar! Por isso, clique aqui

e conheça a missão e os valores da Bayer.

Quais são os valores da Bayer?

FAQ

https://www.atsglobe.com/applicant/#/login
https://www.bayer.com.br/a-bayer/missao-e-valores/


• Aceitaremos todos os cursos de Graduação (Bacharelado e 

Tecnólogo) e Pós-Graduação que sejam aderentes ao perfil 
das áreas do programa;

• Graduação entre 12/2017 e 12/2020*;

• Disponibilidade imediata para mudança de cidade;

* Analisaremos casos de atraso na graduação em decorrência da 

pandemia de Covid-19. Caso sua formatura tenha sido prorrogada até 

Julho/21, você poderá se inscrever e participar do processo de 

seleção. Caso seja aprovado (a) no programa, será necessária 

disponibilidade de trabalhar as 40 horas semanais.

**Atender aos pré-requisitos divulgados não garante a sua aprovação 

para a próxima fase. Será realizada uma análise do perfil de cada 

candidato (a), levando em consideração diversas necessidades do 

programa, além das especificações de cada vaga.

O que preciso ter para 

participar? (Pré-Requisitos)

Como Trainee Bayer, você fará parte de um programa de

desenvolvimento com duração de 18 meses!

Além de uma trilha de desenvolvimento que contempla diversos

conteúdos de aprendizagem técnica e sócio emocionais, você
terá a oportunidade de escolher uma área de atuação e participar

de projetos desafiadores e multidisciplinares com alto impacto
para a organização.

Durante todo esse período, você terá uma mentoria individual
com executivos, além de vivências que apoiarão na construção

de sua carreira, como a jornada de desenvolvimento, a liderança
de um projeto estratégico, a vivência em uma organização

multinacional e a imersão em uma cultura colaborativa, inclusiva e

internacional.

Como funciona  o Programa 

Trainee Liderança Negra Bayer 

2021?

FAQ



Sabemos que estamos vivendo um cenário de muitas

mudanças e incertezas. Por isso, analisaremos casos de atraso

na graduação em decorrência da pandemia de Covid-19. Caso

sua formatura tenha sido prorrogada até Julho/21, você poderá

se inscrever e participar do processo de seleção.

Devido à pandemia, minha 

formatura foi adiada. Ainda 

posso participar do programa?

Um tema que vem fazendo parte, de maneira cada vez mais

presente em nossa organização é o olhar para a Inclusão e
Diversidade.

Está em nossas metas de grupo o comprometimento com Pessoas
e Sustentabilidade, que tem como uma de suas entregas a

construção contínua de uma força de trabalho diversa e inclusiva.

E alinhados ao nosso propósito de levar “Saúde para Todos e

Fome para Ninguém”, a Bayer decidiu protagonizar um
movimento de transformação representado por este Programa de

Trainee, que tem por objetivo compor uma maior
representatividade racial em nossa futura liderança.

Sabemos que vamos aprender muito com este processo, mas
entendemos que é com iniciativas diferentes que teremos novos

resultados!

Porque um programa de trainee 

específico para a diversidade 

racial?

FAQ



• Querer Bayer | Inscrições - 21/09 a 21/10 de 2020 +
Jornada Online (Assessments Gamificados) - Setembro e 

Outubro/2020

• Buscar Bayer | Dinâmica de Grupo Online + Assessment 

de Desenvolvimento – Novembro/2020

• Estar Bayer | Painel Final – Dezembro/2020

• Ser Bayer | Admissões – Janeiro/21

*As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio, conforme a necessidade.

Quais são as etapas do processo 

e quando acontecerão?

Pode, mas infelizmente não poderá seguir no processo, pois

para ser aprovado para as próximas etapas é necessário
atender aos pré-requisitos mínimos do programa e apresentar

as competências esperadas.

Se eu não tiver o perfil desejado 

posso me cadastrar?

FAQ



Genius - Mapeia quais são os comportamentos mais

frequentes e geniais em você

Lifestyle - Mapeia quais são as suas expectativas de carreira

Skyrise City - Combina Neurociência, Gamificação e I.A. para

avaliar habilidades cognitivas como agilidade de aprendizagem
e capacidade de processamento cognitivo

Owiwi – Teste comportamental em forma de jogo usado para
avaliar as competências dos candidatos avaliados. Esse

assessment será aplicado após a etapa de Dinâmica em Grupo
Online

Quais são os testes usados no 

processo seletivo?

FAQ

• Salário: R$6.900,00

• Assistência Médica e Odontológica

• VT ou Fretado (a depender da localidade)

• Restaurante no local
• Previdência Privada

• Seguro de Vida
• Subsídio medicamentos

• GymPass

• Conte Comigo (Assistência psicológica, dependência
química, consultoria jurídica e financeira)

• CoopBayer (Cooperativa que tem como objetivo a educação
financeira dos colaboradores)

• Além de Incentivos à qualidade de vida

Quais são os benefícios?



FAQ

O Genius avalia quais são os comportamentos mais

frequentes e geniais em você e o Lifestyle mapeia

suas expectativas de carreira.

Por isso, não tem certo ou errado, tem aquilo que é

talento em você.

Com base em suas respostas, será possível fazer um

match entre você e a empresa.

Todos os candidatos inscritos poderão realizar os

assessments como ferramenta de auto

conhecimento. Através disso, você poderá traçar o

seu perfil através de algoritmos e arquétipos para

saber melhor quais são as suas habilidades e

trabalhar no seu autodesenvolvimento.

O que é o Genius e Lifestyle?

Já fiz a inscrição, mas ainda não 

recebi os assessments. O que eu faço?

O envio dos Assessments Online são realizados em

lotes. Se você ainda não recebeu, por gentileza

aguarde, pois enviaremos até o final do período de

inscrições!



FAQ

O que é o Skyrise City?

O Skyrise City é um assessment baseado em Game,

que combina Neurociência, Gamificação e

inteligência artificial. Incorpora elementos de Games

a testes cognitivos robustos e validados, baseados

em Psicometria e Neurociência.

Ao longo da fase de testes, você receberá mais

informações sobre o procedimento da atividade.

Depois de quanto tempo posso 

fazer o Skyrise City novamente?

A sua avaliação tem a validade de 12 meses. Somente

depois desse período, você poderá responder

novamente.

A validade do Skyrise City é baseada na ciência que

está por trás da construção da avaliação: pesquisas

demonstram que habilidades cognitivas, como as

medidas no SRC, costumam variar muito pouco

durante o período de um ano; não justificando, dessa

forma, responder novamente antes do período

indicado.



FAQ

O que é o Owiwi?

O Owiwi é um novo teste comportamental em forma

de jogo que é usado para avaliar competências dos

candidatos avaliados.

O Game apresenta aos jogadores uma narrativa de

aventura, na qual você terá que fazer escolhas,

resolver dilemas e mostrar seu comportamento de

acordo com o que cada situação pede.

Ao longo da fase de testes, você receberá mais

informações sobre o procedimento da atividade.

Depois de quanto tempo posso 

fazer o Owiwi novamente?

O Owiwi tem validade de 6 meses, e esta é baseada na

ciência que está por trás da construção da avaliação.

Depois desse período, caso esteja participando de um

processo seletivo que solicite esta avaliação, você

poderá responder novamente.



FAQ

O Dinâmica de Grupo é uma etapa virtual, onde os

candidatos irão participar de uma avaliação em grupo

através do Microsoft Teams.

*Todas as informações necessárias para a realização da etapa
serão enviadas aos candidatos aprovados, de acordo com o

andamento do processo.

Como funcionará a etapa de 

Dinâmica de Grupo Online?

Caso tenha algum problema técnico durante a

realização dos assessments online, você deverá fechar a

tela de navegação, limpar os dados de caches do

navegador e acessar o link novamente. Se o problema

técnico persistir, pedimos que tire um print da tela e

entre em contato diretamente com a Cia de Talentos,

antes do término do prazo, pelo canal de atendimento,

clicando aqui

Importante: após o término do prazo, não garantimos a

resolução do problema. Por isso, fique atento(a)!

Comecei a realizar os 

assessments, porém tive 

alguns problemas com a 

conexão. O que fazer?

http://avi.ciadetalentos.com.br/pages/ciadetalentos002/avi.html?id=57&target=1&logado=0&source=2&channel=1&ms=1537201828275


Você receberá um retorno, independentemente de

ser positivo ou negativo, na mensagem você terá

todas as informações que levaram à decisão.

Além disso, ao longo do processo de seleção

queremos que sinta-se preparado para as etapas e

que tenha oportunidades de se conhecer melhor,

por isso, estamos preparando uma série de

conteúdos para apoiá-lo nisso, além de feedbacks

que poderão ajudá-lo no processo de

aprendizagem durante o programa.

Vou receber um feedback 

da minha participação?

FAQ

Quem aciono em caso de 

dúvidas?

Em caso de dúvidas, acesse o nosso Assistente Virtual,

clique aqui

http://avi.ciadetalentos.com.br/pages/ciadetalentos002/avi.html?id=57&target=1&logado=0&source=2&channel=1&ms=1537201828275


Obrigad@.

ciadetalentos.com.br


