EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 001/2017
A DIRETORIA EXECUTIVA da Cooperativa Central de Crédito da Agricultura Familiar e Economia
Solidária – ASCOOB Central torna público a abertura de Processo Seletivo para o preenchimento de
01 (uma) vaga de estágio para o departamento de contabilidade. Os candidatos deverão atender os
seguintes requisitos mínimos obrigatórios:











Ter faixa etária mínima de 18 anos;
Está cursando o Ensino Superior a partir do 4º semestre do curso de ciências
contábeis ou administração.
Enviar junto ao currículo comprovante de matrícula assinado pela coordenação do
curso;
Residir no município de Serrinha;
Ter domínio teórico e prático de Windows, Word e Excel;
Habilidade para trabalhar em equipe e habilidade para a escrita;
Ser organizado, dinâmico e proativo;
Disponibilidade de tempo para jornada de Estágio de 30 horas semanais, sendo 06
(seis) horas diárias distribuídas no período matutino e vespertino;
Ter disponibilidade para participar de atividades de treinamento e aprendizagem em
fins de semana quando solicitado.

ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO
Lançamentos contábeis, lançamentos no gerenciador financeiro, controle de contas a pagar, receber
e enviar e-mails e construção de ofícios.

ENVIO DE CURRÍCULO E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail diretoria.central@sistemaascoob.com.br no
período de 05/07/2017 a 01/08/2017.
O processo seletivo dar-se-á em duas etapas, subsequentes e eliminatórias:

1ª ETAPA:
Divulgação do resultado: 04/08/2017

2ª ETAPA:
Entrevista Individual.
Divulgação do resultado: 08/08/2017
Local: Cooperativa Central de Crédito da Agricultura Familiar e Economia Solidária – ASCOOB
Central situada na Av. Manoel Novais, 485 - 2º andar - Centro - CEP 48.700-000 Serrinha - BA Telefone: 55 75 3261-3062

Data: 24/07/2017.
Horário: 09 horas.

3º ETAPA:
Divulgação de resultado: 26/07/2017

OBSERVAÇÃO:
Só serão analisados os currículos que estiverem dentro dos critérios já mencionados;
A cooperativa pagará 750,00 mensais mais ajuda de custo no valor de R$ 300,00 à pessoa aprovada,
sendo que a mesma deverá estagiar na seda da ASCOOB Central situada a Av. Manoel Novais, 485 2º andar - Centro - CEP 48.700-000 Serrinha – BA.
O candidato aprovado deverá apresentar-se na sede da ASCOOB Central no endereço citado no
item anterior, no dia 01/08/2017 para providências contratuais e início dos trabalhos.
Os resultados deste edital serão publicados no site www.sistemaascoob.com.br.

Serrinha- BA, 05 de Julho de 2017.

Cosme Arisvaldo Leal do Nascimento
Diretor Presidente

Fredson Mileno Bacelar de Carvalho
Diretor Administrativo

Márcia Lima de Oliveira Diretora Operacional

