COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
ASCOOB COOPERAR
CNPJ 02.025.743/0001-41, Sede: Rua José Pinheiro, 14
1º Andar, Centro, Araci-BA - Telefax: (75) 3266-2200,
Email: cooperar@ascoobcooperar.com.br
Site: www.sistemaascoob.com.br

EDITAL DE SELEÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO 001/2018.
A DIRETORIA EXECUTIVA da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Cooperar torna
público que estará recebendo Currículuns Vitae para processo seletivo, no período de
01/03/2018 a 16/03/2018, para o preenchimento de 01 (uma) vaga de Agente de Microcrédito
desta Instituição, com o atendimento mínimo obrigatório dos seguintes requisitos:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ter no mínimo 18 anos completos;
Ter ensino médio completo ou preferencialmente curso técnico em agropecuária;
Preferencialmente residir no município de Euclides da Cunha;
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), microcrédito e microfinanças;
Disponibilidade de tempo para jornada de trabalho de 44 horas semanais, sendo 08 (oito)
horas diárias;
Disponibilidade para atuar nos municípios de Araci, Tucano, Teofilândia Euclides da Cunha
e Canudos, caso seja necessário;
Ter disponibilidade total para viagens de trabalhos aos finais de semana (sábado e
domingo) a serviço da empresa;
Habilidade para relacionar-se com pessoas;
Habilidade para trabalhar em equipe;
Ser organizado, dinâmico e proativo;
Habilidade para trabalhar com nanos, micros e pequenos empreendedores rurais e
urbanos;
Ter habilitação categoria A/B ou está em processo de retirada da CNH.

O processo de inscrição será aceito mediante entrega do currículum vitae pelo e-mail
cooperar@sistemaascoob.com.br.

O processo seletivo dar-se-á em duas etapas, subsequentes e eliminatórias:
1ª ETAPA
Seleção de Curriculum Vitae.
Data: 19/03/18.
Resultado dos Currículos selecionados: 19/03/2018.
2ª ETAPA
Prova escrita e Entrevista Individual;
Local: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COOPERAR, Rua Castro Alves, 73, Centro,
Euclides da Cunha-BA.
Data: 23/03/2018.
Horário: 09 horas.
RESULTADO FINAL

Data: 28/03/2018.

Observações:
1. Só serão analisados os Currículos comprovados, ou seja, que estiverem acompanhados
de documentos (certificados, diploma, comprovantes de residência) que comprovem as
informações curriculares pertinentes expostos como requisitos neste edital;
2. A cooperativa pagará um salário base de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).
O candidato aprovado deverá apresentar-se na COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB
COOPERAR, Rua Castro Alves, 73, Centro, Euclides da Cunha-BA - Telefax: (75) 3271-2645, no dia
02/04/2018, para os procedimentos de admissão;
3. Os
resultados
deste
edital
serão
publicados
por
meio
do
site
http://www.sistemaascoob.com.br/selecao-de-pessoal.

Araci-Ba, 28 de fevereiro de 2018.
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Diretora presidente
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Diretor Administrativo
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Diretor Operacional

