
 

ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO À ECONOMIA FAMILIAR 
CNPJ: 03.425.488/0001-97 

Avenida Senhor dos Passos, nº 54 – Serraria Brasil – Feira de Santana-Bahia 
CEP: 44.003-144        Telefax: 55 75 3614-7001 

e-mail: associacao@sistemaascoob.com.br    Home Page: www.sistemaascoob.com.br 

 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL 001/2016 

 

 

A Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar - ASCOOB, entidade privada sem 

fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 

nº 03.425.488/0001-97, com sede na Avenida Senhor dos Passos, nº 54, Serraria Brasil, Feira de 

Santana/BA, através da Comissão de Seleção de Pessoal, instituída pela Resolução 001/2016 de 

04/01/2016 da presidência da Instituição, torna público que estará contratando em regime 

celetista, TÉCNICO (A) EM AGROPECUÁRIA para atuarem nos municípios de Barrocas, Serrinha, 

Araci e Quinjingue (Território do Sisal) e São Felipe, Maragogipe, Cruz das Almas, São Félix e 

Santo Amaro (Território do Recôncavo) a disposição da Chamada Pública ATER/SDR/BAHIATER 

nº 001/2015, Contratos 045/2015 e 033/2015, respectivamente. 

 
1. Vagas: 18 (dezoito), sendo 09 (nove) vagas para o Território do Sisal e 09 (nove) 

vagas para o Território do Recôncavo. 
 

2. Locais de Trabalho: municípios de Barrocas, Serrinha, Araci, Quinjingue, São Felipe, 
Maragogipe, Cruz das Almas, São Félix e Santo Amaro. 

 
3. Fases do processo seletivo: Análise de currículo vitae, entrevista/prova escrita, em 

seqüência eliminatória.  
 

4. Exigências para participação: Além da formação técnica específica, carteira de 
habiltação AB, domínio de programa de texto (word), planilha eletrônica (excel), 
internet e correio eletrônico. 

 
5. Procedimentos para inscrição: Entrega de Currículo Vitae diretamente na sede da 

ASCOOB na Avenida Senhor dos Passos, 54, Centro, CEP 44.010-231, Feira de 
Santana-Ba, ou envio para o endereço eletrônico 
associacao@sistemaascoob.com.br 

 
6. Prazo: Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até às 16:00 Hs (dezesseis 

horas) do dia 15.01.2016. No mesmo dia 15.01.2016 (até as 20:00 Hs) será 
publicado no site da ASCOOB (www.sistemaascoob.com.br) o resultado da 
aprovação da primeira etapa (análise de currículos). 

 
7. Ocorrência das entrevistas: As entrevistas, apenas para os/as portadores/as dos 

currículos selecionados na primeira fase, serão realizadas no dia 18.01.2016, em 
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Feira de Santana, em horário escalonado na sede da Instituição. O resultado final 
será publicado no mesmo site da ASCOOB até o dia 20.01.2016. 

  
8. Período para o Trabalho: 15 de Fevereiro de 2016 a 14 de Fevereiro de 2019, 

podendo ser prorrogado, mediante interesse das partes e se, igualmente, o 
Contrato originou esta contratação de serviços firmados for igualmente prorrogado.  

 
9. Dedicação do técnico/a: 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 
10. Valor do Salário: O valor do salário é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo 

deduzidos os encargos decorrentes de obrigação do/a contratado/a, cuja 
responsabilidade de recolhimento couber à contratante. 

 
11. Gratificações: Serão pagos a titulo de gratificação de desempenho o valor de até R$ 

300,00 (trezentos reais) mensais, conforme metas a serem estipuladas pela 
coordenação do Projeto. 

 
12. Despesas com deslocamentos: Será disponibilizado o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) mensais para despesas com deslocamento nas atividades a 
serem desenvolvidas no Projeto em veículos próprios (preferencialmente 
motocicletas). 

 
13. Contrato: Um contrato será firmado entre as partes reafirmando o conteúdo deste 

edital e mais outros aspectos legais e complementares. 
 

14. Esclarecimentos e dúvidas: jardel.lisboa@sistemaascoob.com.br ou pelo telefone: (75) 
99185-2644 

 
 
Feira de Santana/BA, 11 de janeiro de 2016. 
 

SAMMY GESTEIRA ROITER 
Presidente 

 
 


