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 EDITAL RETIFICADO DE SELEÇÃO 001/15. 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA da Cooperativa Central de Crédito da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária – ASCOOB Central torna público que estará recebendo Currículos 

para Processo Seletivo para a função de recepcionista e assistente de vendas de seguro, 

no período de 17/06/2015 a 30/6/2015, para o preenchimento de 01 vaga para cada 

função, sendo: Recepcionista e assistente de vendas de seguros, obedecendo aos 

seguintes requisitos: 

 

1. Recepcionista: 

 Ter faixa etária mínima de 18 anos; 

 Ter concluído ou estar cursando a partir do 6º semestre em Administração ou 

Letras Vernáculas; 

 Residir no município de Feira de Santana ou ter condições para passar a residir; 

 Ter domínio teórico e prático de Windows, Word e Excel; 

 Ter disponibilidade de tempo para jornada de 40 horas semanais, sendo 08 (oito) 

horas diárias distribuídas no período matutino e vespertino; 

 Habilidade para relacionar-se com pessoas; 

 Habilidade para trabalhar em equipe; 

 Habilidade para a escrita, especialmente na redação de ofícios; 

 Ser organizado, dinâmico e proativo; 

 Ter disponibilidade para participar de atividades de treinamento e aprendizagem 

em fins de semana quando solicitado. 

 

2. Assistente de vendas de seguros: 

 Ter faixa etária mínima de 18 anos; 

 Ter concluído ou estar cursando a partir do 6º semestre em Administração;  

 Residir no município de Feira de Santana ou ter condições para passar a residir; 

 Ter disponibilidade de tempo para jornada de 40 horas semanais, sendo 08 (oito) 

horas diárias distribuídas no período matutino e vespertino; 

 Capacidade para analisar processos e estratégias existentes, com intuito de 

aprimorá-los; 

 Capacidade de Estruturar e Organizar Processos internos; 

 Assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas; 
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 Analisar melhores práticas de mercado; 

 Promover constante treinamento de produto com a equipe; 

 Desenvolver uma comunicação direta e simplificada com sua equipe. 

 

Os currículos serão recebidos através do endereço eletrônico: 

diretoria.central@sistemaascoob.com.br 

 

O processo seletivo dar-se-á em duas etapas, subsequentes e eliminatórias: 

 

1ª ETAPA: 

Seleção de currículos.  

Data: 07/07/2015 

Resultado: 09/07/2015.  

2ª ETAPA: 

Prova Escrita (redação) e Entrevista.  

Local: Cooperativa Central de Crédito da Agricultura Familiar e Economia Solidária – 

Ascoob Central, situada à Av. Sr. dos Passos, 54 - Térreo – Serraria Brasil - 44.003-

144, Feira de Santana - BA - Telefax: 55 75 3614-8482.  

Data: 14/07/2015  

Horário: 09 horas 

Resultado: 15/07/2015 

 

OBS: Só serão analisados os currículos comprovados, ou seja, que estiverem 

acompanhados de documentos (certificados, diploma, comprovantes de residência) 

comprobatórios das informações curriculares pertinentes expostos como requisitos neste 

edital. 

 Salário de recepcionista R$ 900,00 + ajuda de custo no valor de R$200,00 + 60% 

do Plano de saúde Bradesco (opcional). 

 Salário de assistente de vendas de seguros R$ 1.300 mais 200,00. 

 O candidato aprovado trabalhará na seda da ASCOOB Central, situada à Av. Sr. dos 

Passos, 54 - Térreo – Serraria Brasil - 44.003-144, Feira de Santana - BA - Telefax: 

55 75 3614-8482. 

 Os candidatos aprovados deverão apresentar-se na sede da ASCOOB Central no 

endereço citado no item anterior, no dia 22/07/2015 para providências contratuais. 
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 Os resultados deste edital serão publicados no site www.sistemaascoob.com.br. 

 

Feira de Santana - BA,16 de Junho de 2015. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Robson da Silva Sena 

Diretor Presidente 

 

Fredson Mileno Bacelar de Carvalho 

Diretor Administrativo 

 

Márcia Lima de Oliveira 

Diretora Operacional 


