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Programa Emergir 2022

Quem é a Checkplant: 

Nós somos uma empresa gaúcha que mantem suas raízes espalhadas por todo o 
Brasil, há 18 anos no mercado desenvolvendo softwares para o campo, somos 
pioneiros em criar soluções inovadoras que apoiam o desenvolvimento da 
agricultura.
Nossa missão é criar soluções que espalham sustentabilidade no agronegócio - e 
espalham da forma que causa mais impacto: Grandes terras, grandes fazendas e 
em grande volume. Realizando cada vez menos pulverizações, aplicando só o que 
é necessário apoiamos o produtor na otimização dos seus recursos e produtividade 
ao mesmo tempo que cuidamos do mundo!

Programa Emergir  

Acreditamos em um mundo onde apoiar pessoas a se desenvolverem e 
encontrarem seu modo de crescer é o melhor caminho para que todos possamos 
evoluir juntos. Na checkplant, construímos e reforçamos a cada dia essa cultura, de 
sermos todos um grande time com o objetivo principal de unir: Pessoas, tecnologia 
e agricultura. Somos apaixonados por tudo isso!

Por ser parte da nossa cultura, construímos o programa Emergir. 

Um espaço de mentoria assistida direcionada para apoiar e formar novos talentos, 
sejam eles buscando sua primeira oportunidade de emprego ou uma nova porta 
para transição de carreira. Nossa missão é apoiar esses talentos a encontrarem 
oportunidades de forma rápida, guiada e colocando a mão da massa em projetos 
reais. 

Emergir 2022

Nosso primeiro programa se destina a área de tecnologia, para aqueles que 
estudam, possuam algum contato com tecnologia, estão desenvolvendo seus 
próprios projetos e atendam a estes requisitos:

Foco e determinação, muita vontade de aprender e que sonha em ter uma 
carreira desenvolvendo tecnologia.
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Disponibilidade para trabalhar 6h diárias em período comercial (entre 8h e 18h).

Vaga Remoto

Habilidades:

Aprendizagem rápida

Facilidade em comunicação e relacionamento

Facilidade em receber e aplicar feedbacks

Como funciona:

Através de uma metodologia que visa a prática como prioridades, juntos vamos 
percorrer trilhas de conhecimento por 180 dias (6 meses). Nesse percurso vamos 
focar em:

Introdução a programação

Front-end

Back-end

Banco de dados

Durante todo programa você terá o apoio de mentores, eles serão responsáveis por 
guiar sua trilha de conhecimento, avaliar seu desempenho e passar feedbacks para 
que você possa evoluir em suas práticas e estudos. 

Cronograma:

Nosso programa terá um calendário de ações para você se guiar:

20/01 - Abertura das inscrições

04/02 - Encerramento das inscrições

07/02 a 18/02 - Recrutamento e seleção
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23/02 - Anúncio dos participantes selecionados.

02/03 - Início do Programa emergir.

Serão abertas 5 vagas em nossa primeira edição.

Contato:

Nosso principal meio de comunicação será o WhatsApp e email. Fique atento a 
ambos para ficar informado sobre cada etapa que você foi selecionado. 

Bolsa: 

Os participantes que forem selecionados para fazer parte do Programa Emergir, 
serão contratados via MEI (vamos te orientar nesse processo) e receberão o valor 
de R$ 1.000,00 reais mensais.

Estrutura:

Para participar do programa você precisa ter acesso a internet e computador ou 
notebook para conseguir executar as tarefas.

Final do programa:

No final do programa todos os participantes receberão um certificado por terem 
cumprido a trilha de conhecimentos do Programa Emergir. Aqueles que tiverem bom 
desempenho e estiverem de acordo com com tudo que construímos por aqui, serão 
convidados a fazer parte da Checkplant.

Avaliações e resultados:

Os mentores serão responsáveis por avaliar o desempenho dos participantes 
constantemente. Além disso serão realizadas avaliações ao decorrer da trilha de 
aprendizagem. Sempre receberão feedback e essa será a forma que vamos levar 
em consideração para efetivar os participantes que se destacarem nesse processo.

Desistência:
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Se ao longo do programa o participante optar por desistir, automaticamente a bolsa 
será cancelada e o vínculo será descontinuado. Ao longo do programa é essencial 
manter contato direto com seus mentores, a falta de contato com seus mentores 
após 7 dias também será considerada como desistência.

Contatos:

email: rh@checkplant.com.br

telefone: (53) 3025 5782


