PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
INSCRIÇÃO PARA O EDITAL DE SELEÇÃO
DE PESSOAL Nº 06/2020
Os gestores da Cooperativa de Crédito Rural – ASCOOB Sisal, no uso de
suas atribuições legais, estabelecidas conforme legislação vigente e estatuto
social, prorrogam até o dia 10 de setembro de 2020 o prazo para o Processo
Seletivo 06/2020 de contratação de pessoal para atuar na região do Baixo Sul e
Recôncavo baiano conforme abaixo:
 01 (uma) vaga para Gerente Comercial.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:


Ampliar as relações e parcerias com os cooperados atuais e prospecção de
novos cooperados;



Identificar negócios potenciais com cooperados e apresentar soluções
financeiras de acordo com o seu perfil e necessidade;



Comercializar

produtos

e

serviços

financeiros

disponibilizados

pela

Cooperativa;


Realizar as negociações de acordo com a estratégia e política definida pela
Cooperativa;



Executar prioritariamente atribuições de desenvolvimento e expansão;



Efetivar negócios e acompanhamento da carteira de crédito.

DAS INSCRIÇÕES:

Para inscrever-se no processo seletivo, é necessário o atendimento dos seguintes
requisitos:
Requisitos Gerais:
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Desejável ensino superior em Administração, Contabilidade, Economia, ou
áreas afins;



Desejável Certificação CPA-10 ANBIMA;



Experiência na área comercial, prospecção e gestão de carteiras de
clientes;



Conhecimento de produtos e serviços bancários, matemática financeira,
noções de economia, associativismo e cooperativismo



Conhecimento do Pacote Office, navegadores de internet e sistemas
operacionais Windows.



Disponibilidade para jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, ou seja, 8 (oito) horas diárias;



Disponibilidade para viagens de trabalho;



Habilidade para relacionar-se com pessoas e trabalhar em equipe;



Possuir habilitação A ou B, devidamente regular, emitida pelo órgão
competente;



Preferencialmente possuir veiculo próprio.

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, até 2º grau.

O processo de inscrição será aceito mediante envio de currículo vitae para o
endereço: selecao@sistemaascoob.com.br, até o dia 10/09/2020. No envio dos
currículos,

os

candidatos

deverão

colocar

como

assunto

de

e-mail:

Encaminhamento de Currículo ASCOOB 2020.6 – Região do Baixo Sul.

O processo seletivo dar-se à em duas etapas, subsequentes e eliminatórias:
1ª Etapa
Seleção de Curriculum Vitae
Envio de currículos: Prorrogar até o dia 10 de setembro de 2020.
Resultado dos currículos selecionados: 14/09/2020.
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2ª Etapa
Realização de entrevista individual
Por meio de vídeo conferência
Data: 17 de setembro de 2020
Horário: 09h
Resultado dos selecionados: 18/09/2020.
3ª Etapa
Entrevista com o Psicólogo
Data a definir pelo profissional da área.
RESULTADO FINAL

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, 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, para os procedimentos de admissão.

2. Os

resultados

deste

edital

serão

publicados

por meio

do

site:

www.sistemaascoob.com.br.

Serrinha, 14 de agosto de 2020.
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