EDITAL DE SELEÇÃO DE TRAINEE 002/2020
Os gestores da Cooperativa de Crédito Rural – ASCOOB Sisal, no uso de suas atribuições legais,
estabelecidas conforme legislação vigente e estatuto social, torna público para quem de interesse
for que estará recebendo Currículos para desenvolvimento de Processo Seletivo de trainee, no
período de 16 a 23/09/2020, para preenchimento de 01 (uma) vaga, com atendimento mínimo
obrigatório dos seguintes requisitos:
 Ser maior de 18 anos;
 Está cursando o Ensino Superior (Admimistração, Ciências Contábeis, Economia e
Direito, com matricula regular comprovada;


Não estar cursando o último semestre de nível superior quando for convocado;



Residir no município de Taperoá, com comprovação de endereço no próprio nome
ou dos pais;



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



Disponibilidade de tempo para jornada de Estágio de 30 horas semanais,



com 06 (seis) horas diárias distribuídas no período matutino e vespertino;



Habilidade para relacionar-se com pessoas;



Habilidade para trabalhar em equipe;



Ser organizado, dinâmico e proativo;

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
Abertura de contas; organização de arquivos; entrega de talões de cheques; auxílio no
atendimento (extratos e saldos); liquidação de parcelas de empréstimos (quando necessário);
orientação aos associados sobre produtos e serviços; e quaisquer outras atividades ligadas ao
atendimento da agência.
Os currículos, assim como as comprovações de endereço e matricula em instituição de ensino
superior, serão recebidos através do endereço eletrônico, até o dia 23/09/2020, com limite até
as 23:59:59 (horário de Brasília), para o seguinte e-mail: selecao@sistemaascoob.com.br.
No envio dos currículos, os candidatos deverão colocar como assunto de e-mail: Encaminhamento de
currículum ASCOOB 002/2020 – ESTÁGIÁRIO AG. TAPEROÁ.
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O processo seletivo dar-se-á em duas etapas, subsequentes e eliminatórias:
1ª Etapa
Seleção de Curriculum Vitae
Envio de currículos: 16/09 a 23/09/2020.
Resultado dos currículos selecionados: 25/09/2020.
2ª Etapa
Realização de entrevista individual
Por meio de vídeo conferência
Data: 29 de setembro de 2020
Horário: 09h
RESULTADO FINAL
Data: 30 de setembro de 2020
Será publicado no site: www.sistemaascoob.com.br

OBS:
Só serão analisados os currículos comprovados, ou seja, que estiverem acompanhados de
documentos (certificados, diploma, comprovante de matricula, residência,etc);
 A cooperativa pagará um salário mínimo mensal de acordo à legislação vigente,
mediante período em que estiver vigente o regime de estágio, conforme
determina a Lei de Estágio e demais legislações;
 Os memos deverão estagiar na agência da ASCOOB, situada no Municipio de
Taperoá;
O candidato aprovado deverá se apresentar na Agênica na cidade de Taperoá, no endereço,
data e horário especificados, mediante edital de convocação a ser publicado,
para providências contratuais;
Os resultados deste edital serão publicados no site www.sistemaascoob.com.br;

Serrinha / BA, 16 de setembro de 2020.
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