COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COOPEC
CNPJ: 09.244.973/0001-40 – NIRE: 28400003621
Avenida Epifânio Dória, 84, Centro – CEP: 49490-000 – Poço Verde/SE
Fone/Fax: 55 79 3549-1284/98815-0900 – Ouvidoria: 0800-643-1981.
E-mail: coopec@sistemaascoob.com.br Site: www.sistemaascoob.com.br

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL 01/2019

A DIRETORIA EXECUTIVA da Cooperativa de Crédito Rural ASCOOB COOPEC,
torna público que estará recebendo currículos no período de 02/08/2019 a
09/08/2019 para o Processo Seletivo de contratação de pessoal para atuar no
Município de Poço Verde. As vagas são para as seguintes funções:


01 (uma) vaga para atendente de agência

Atividades a serem desenvolvidas: Atendimento ao Cooperado; abertura de contas
em geral; confecção de carnês de pagamento; divulgação dos produtos e serviços;
elaboração de propostas em geral; elaboração de contratos diversos; cobrança;
operações de seguros em geral; encaminhamento de e-mails; liquidação de parcelas;
emissão de saldos e extratos; controle dos arquivos; busca de associados potenciais /
cotas; emissão de relatórios diversos; simulados; captações financeiras (operações de
aplicação e resgates); operações e controle de pedidos e entrega de cartões de débito
e crédito; agendamentos; preenchimento de formulários e outras atividades correlatas,
caso venham ser demandadas para a função.


01 (uma) vaga para estagiário

Atividades a serem desenvolvidas: Atividades correlacionadas com a função de
atendente de agencia, de acompanhamento e cobrança de operações de crédito
inadimplentes, com ênfase para os indicadores de PDD / Provisão; visitas de
cobrança, confecção e entrega de cartas; relatórios e controle de processos,
envolvendo acordos, ajuizamentos e demais atividades correlatas ao setor.

DAS INSCRIÇÕES

Para inscrever-se no processo seletivo, é necessário o atendimento dos
seguintes requisitos:
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Para vaga de Atendente:
 Ter no mínimo 18 anos;
 Preferencialmente ser do município de Poço Verde;
 Preferencialmente possuir habilitação;
 Ter conhecimento mínimo sobre associativismo e cooperativismo;
 Ter domínio de informática, Windows, Word e Excel (prático e teórico);
 Ter conhecimento básico sobre: matemática financeira (porcentagem, juros
simples, compostos, descontos e lógica), língua portuguesa (ortografia,
pontuação, acentuação e concordância nominal e verbal);
 Disponibilidade de tempo para jornada de trabalho de 44 horas semanais, sendo
08 (oito) horas diárias;
 Ter disponibilidade para viagens de trabalhos aos finais de semana (sábado e
domingo) a serviço da empresa, extraordinariamente, quando for necessário;
 Habilidade para relacionar-se com pessoas;
 Habilidade para trabalhar em equipe;
 Ser organizado, dinâmico e proativo;

Para vaga de Estágio:


Ter no mínimo 18 anos;



Está cursando o Ensino Superior, a partir do 2º período, nos cursos de
Administração, Contábeis, Economia, Gestão de Negócios ou de Cooperativa;



Residir preferencialmente no município de Poço Verde;



Disponibilidade de jornada de 20 horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias
no período matutino na sede da ASCOOB COOPEC;



Ter domínio teórico e prático de Windows, Word e Excel;



Habilidade para trabalhar em equipe;



Habilidade para a escrita;



Ser organizado, dinâmico e proativo;
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Ter disponibilidade para participar de atividades de treinamento e aprendizagem
em fins de semana quando solicitado;

OBS: Para ambas as vagas, não é permitido que o candidato tenha relação de
parentesco de 1º e 2º grau com diretores da cooperativa;

O processo de inscrição será aceito mediante envio de currículo vitae para o
endereço: selecao@sistemaascoob.com.br, do dia 02/08 a 09/08/2019.
O processo seletivo dar-se à em duas etapas, subsequentes e eliminatórias:

1ª Etapa
Seleção de Curriculum Vitae
Data: 02 a 09/08/2019.
Resultado dos currículos selecionados: 13/08/2019.
2ª Etapa
Prova escrita, realização de entrevista individual;
Local: Cooperativa de Crédito Rural ASCOOB Coopec
Avenida Epifânio Dória, 84, Centro, CEP 49490-000 – Poço Verde/SE.
Data: 16 de agosto de 2019
Horário: das 09h às 12h
Resultado final
Data: 26 de agosto de 2019
Será publicado no site: www.sistemaascoob.com.br

Observações:

1. Só serão analisados os Currículos comprovados, ou seja, que estiverem
acompanhados de documentos (comprovante de matrícula, certificados,
diploma, comprovantes de residência) que comprovem as informações
curriculares pertinentes, expostos como requisitos neste edital;
2. Os candidatos aprovados deverão apresentar-se na Cooperativa de Crédito
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Rural ASCOOB Coopec, Avenida Epifânio Dória, 84, Centro, CEP 49490-000,
Poço Verde/SE, no dia 30/08/2019, para os procedimentos de admissão.
3. Os

resultados

deste

edital

serão

publicados

por

meio

do

site:

www.sistemaascoob.com.br.

Poço Verde/SE, 01 de agosto 2019.

Fagner dos Santos Araújo
Diretor Presidente

Jocineide Jacó Silveira
Diretora Operacional

