EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL
02/2020

A DIRETORIA EXECUTIVA da Cooperativa de Crédito Rural – ASCOOB Sisal
torna público que estará recebendo currículos no período de 12/03/2020 a
16/03/2020 para o Processo Seletivo de contratação de pessoal para atuar
nos Município de Ituberá (01 vaga para agente de negócios), conforme
abaixo:
•

01 (uma) vaga para agente de negócios, agência Ituberá.

Atividades a serem desenvolvidas: Prospecção de novos cooperados,
divulgação de produtos e serviços, Confecção de carnês de pagamento/boletos,
abertura de contas em geral, reuniões nas comunidades, confecção de propostas
de crédito, capacitação e visitas técnicas aos cooperados, operacionalização do
crédito orientado, liquidação de parcelas, emissão de relatórios, com posição da
carteira ativa, e demais indicadores de efetividade, gestão e acompanhamento da
carteira de crédito na qual seja responsável e atividades afins correlacionadas à
função.
DAS INSCRIÇÕES:
Para inscrever-se no processo seletivo, é necessário o atendimento dos seguintes
requisitos:

Requisitos Gerais:
•

Preferencialmente ser do município ao qual esteja concorrendo à vaga;

•

Ter conhecimento mínimo sobre associativismo e cooperativismo;

•

Ter domínio de informática, Windows, Word e Excel (prático e teórico);

•

Ter conhecimento básico sobre: matemática financeira

•

Disponibilidade para jornada de trabalho de 44 horas semanais (08 oito
horas diárias);

• Disponibilidade para viagens de trabalho;
•

Habilidade para relacionar-se com pessoas;
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•

Habilidade para trabalhar em equipe;

•

Experiência na área;

• Ter cursado ou estar cursando Ensino Superior, a partir do 4º semestre, nos
cursos de ciências contábeis, economia, gestão em cooperativa, e
administração;
• Possuir habilitação A ou B;
•

Possuir veículo próprio (carro ou moto);

OBS: Para a vaga em questão não será permitido que o candidato tenha relação de
parentesco consanguíneo e afins com Conselheiros de Administração, Conselheiros
Fiscais e colaboradores da cooperativa;

O processo de inscrição será aceito mediante envio de currículo vitae para o
endereço: selecao@sistemaascoob.com.br, do dia 12/03 a 16/03/2020. No
envio do currículo deverá ser informada a vaga para qual o candidato está se
inscrevendo.

O processo seletivo dar-se à em duas etapas, subsequentes e eliminatórias:
1ª Etapa
Seleção de Curriculum Vitae
Envio de currículos: 12/03 a 16/03/2020.
Resultado dos currículos selecionados: 17/03/2020.
2ª Etapa
Prova escrita, realização de entrevista individual;
Local: Cooperativa de Crédito Rural ASCOOB Sisal (Agência Ituberá)
Rua 13 de Maio, Nº 10, Centro 45.435-000 – Ituberá/BA
Data: 20 de março de 2020
Horário: das 08 às 12h
RESULTADO FINAL
Data: 25 de março de 2020
Será publicado no site: www.sistemaascoob.com.br
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Observações:

1. Só serão analisados os Currículos comprovados, ou seja, que estiverem
acompanhados de documentos (comprovante de matrícula, diploma,
comprovante de residência) que comprovem as informações curriculares
conforme este edital;
Os candidatos aprovados deverão apresentar-se na Cooperativa de Crédito
Rural ASCOOB Sisal, na Agência de Serrinha, localizada na Av. Getúlio
Vargas, 174, Centro, Ituberá/BA, cep:45.435-000, no dia 27/03/2020, para
os procedimentos de admissão.
2. Os

resultados

deste

edital

serão

publicados

por meio do

site:

www.sistemaascoob.com.br.

Serrinha, 12 de março de 2020.

.
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