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PROCESSO SELETIVO DE PESSOAL
EDITAL 001/2016

A Diretoria Executiva da Cooperativa de Crédito Rural – ASCOOB Sisal, no

uso de suas atribuições, faz saber que realizará, no dia 14 de ABRIL de 2016
(quinta-feira), das 9h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min, em

Serrinha/Bahia, processo seletivo para provimento de pessoal conforme

instruções e regras estabelecidas por meio deste Edital:

DOS CARGOS

1. Cargo: Técnico agrícola ou agropecuário com CREA;

2. Vagas: 01

3. Atividades a serem desenvolvidas:

 Formalização e Controle das Operações C. Rural

 Arquivamento dos documentos

 Elaboração e assinatura de projetos;

 Assistência técnica e extensão rural (ATER), no âmbito do plano

operacional;

 Entrega de correspondências, quando necessário;

 Emissão de extrato de Declaração de Aptidão ao PRONAF;

 Serviços de Cartório (mediante necessidades dos projetos);

 Sistematização dos projetos, com medição dos indicadores de

resultados;

 Relacionamento junto as instituições financeiras e agentes

repassadores;

 Emissão de laudos e parecer técnico dos projetos;

 Controle de documentos referente a taxa de ATER;

 Outras atividades que venham ser demandas ou atualizadas para o

cargo;
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4.Carga Horária: 40 horas semanais.

5. Idade: maior de 18 anos

6. Escolaridade mínima exigida: 2º grau completo, sendo curso técnico

agrícola ou em agropecuária, com CREA devidamente regular.

7. A vaga é para atuação nos municípios da área de atuação da ASCOOB

Sisal, sendo o escritório em Serrinha/BA.

8. Perfil: Pró-ativo, responsável, atencioso, comprometido, organizado e com

disponibilidade para atividades externas, inclusive aos sábados, domingos e

feriados, em casos extraordinários (treinamentos, intercâmbios,

aperfeiçoamentos, etc)

DAS INSCRIÇÕES

1. Período: do dia 15 de março de 2016 ao dia 08 de abril de 2016 (exceto
sábados, domingos e feriados), das 10h00min às 15h00min na Agência

de Serrinha-BA, à Av. Manoel Novais, 485 – Centro Serrinha-BA e das

10h00min as 13h30min nas agencias de Ichu, Barrocas, Salgadalia

(Conceição do Coité), Biritinga, Cidade e Lamarão

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

2. Documentação exigida: cópia (“xerox”) de RG, CPF, comprovante de

residência, cópia (“xerox”) do Certificado ou Histórico Escolar (curso técnico);

Curriculum Vittae Comprovado (com cópia dos certificados dos cursos
realizados em anexo) e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (AB). A
CNH é um documento obrigatório para o processo seletivo.

3. O Curriculum além do físico entregue nas Agências especificadas, também

deverá ser encaminhado via e-mail para os endereços:

sisal@sistemaascoob.com.br, com cópia para também para:
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direx@ascoobserrinha.com.br, cujo assunto no e-mail deverá conter o

seguinte: APRESENTAÇÃO DE CURRICULUM PROSEL 2016.1
ASCOOB Sisal

4. Toda documentação entregue nas agências, deverá está dentro de um

envelope, com a conferência dos documentos no ato da entrega, devendo

o funcionário conferir, sendo que no caso da falta de algum documento, a

documentação não será aceita / recepcionada para efeito de inscrição;

5. A Documentação deverá ser entregue e protocolada no setor de Educação

Cooperativista ou de Microcrédito (1º andar) em Serrinha e no atendimento

nas demais Agencias.

6. Taxa de inscrição: isenta.

7. Requisitos: conforme definido no item “Do Cargo” deste Edital.

8. Serão selecionados conforme Curriculum Vitae o máximo de 10 (dez)

candidatos, que serão publicados no dia 11/04/2016, para realização da

avaliação no dia 14/04/2016.

DAS PROVAS

1. Dia e horário: 14 de abril de 2016, (quinta-feira), das 9h00min às

12h00min e das 13h30min às 16h30min;

2. Local: Salão de Formação da ASCOOB Sisal, à Avenida Manoel Novaes,

485 – Centro – Serrinha-BA CEP.: 48.700-000.

3. Os candidatos realizarão provas com a seguinte estrutura, com nota total

máxima 10:
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a. Objetiva, contendo questões de Língua Portuguesa (Interpretação de Textos),

Noções de Informática e Noções de Técnica Bancária, totalizando 15 questões,

sendo 5 para cada tema. Pontuação máxima das prova objetivas: 4; (das
9h00min as 10h30min);
b. Dissertativa, sob forma de redação escrita, sendo oferecidos 02 (dois) temas

para desenvolvimento. Pontuação máxima: 3. (das 10h30min as 12h00min);
c. Prática, consistindo em digitação de texto em aplicativo MS-WORD e de exame

em planilha de cálculos MS-EXCEL e Internet (encaminhamento de e-mails).

Pontuação máxima: 3.

4. O tempo máximo tolerado para a realização de todas as provas será,

conforme o item 1; seção: DAS PROVAS, incluído o tempo necessário para

preenchimento do gabarito.

5. Não será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões.

6. Não será permitido o uso de qualquer dispositivo, a exemplo de telefone

celular, máquina calculadora, relógio com função de calculadora, tablet ou

qualquer outro que seja, a critério da organização do processo seletivo, prejudicial

ao andamento dos trabalhos. O uso de um destes dispositivos eliminará

automaticamente o candidato.

7. Durante a realização das provas não será permitido ao candidato ausentar-se

da sala de realização das provas, exceto nos intervalos de conclusão de cada

prova (a), (b) ou (c) do subitem 3.

DOS RESULTADOS

1. Os resultados estarão disponíveis sob a forma de boletins de desempenho,

no dia 19 de abril de 2016 (terça-feira), afixado no mural das Agencias da

ASCOOB Sisal, além de publicação no site institucional

www.ascoobsisal.com.br ou www.ascoobserrinha.com.br
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2. Os candidatos classificados da 1ª até a 5ª colocação, serão convocados

para entrevista que se realizará no do dia 28 de abril (quinta-feira), das
09h00min às 11h30min no Salão de Formação da ASCOOB Sisal, em
Serrinha, no endereço acima citado.

3. O Resultado final dos candidatos aprovados será publicado no dia 28 de

abril de 2016 e será afixado nos murais das Agencias da ASCOOB, além

de publicação no site institucional www.ascoobsisal.com.br ou

www.ascoobserrinha.com.br

4. Para efeito de contratação, serão adotados como referência os
princípios da CLT.

A Diretoria da ASCOOB Sisal poderá utilizar o referido processo seletivo como cadastro

de reserva para os demais candidatos, valendo por até 01 ano após a publicação do

resultado final.

Questões omissas deste Edital serão tratadas pela organização do

processo seletivo e pela Diretoria desta Cooperativa.

Serrinha-BA, 15 de março de 2016.

Antonio Claudio O. Santiago
Diretor Presidente

Antônio José G. Sousa
Diretor Administrativo

Gelvane Santiago Oliveira
Diretor Operacional


