EDITAL Nº 04, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE ANALISTA JÚNIOR
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB
A ANABB torna público o cancelamento do “EDITAL Nº 01, DE 02 DE MARÇO DE 2020”, referente ao
processo seletivo para o cargo de analista júnior.
A ANABB também torna pública a abertura de Processo Seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga
de Analista Júnior, para atuar na Assessoria jurídica da ANABB, a ser regido pelas seguintes normas:
1. INSCRIÇÕES:
1.1.Os interessados em participar do processo seletivo deverão preencher o FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO disponibilizado no site da ANABB, www.anabb.org.br, na aba trabalhe conosco, e
encaminhar, via e-mail, para o endereço eletrônico: processoseletivo@anabb.org.br, a partir do dia
07 dezembro de 2020, até às 23:59h do dia 13 de dezembro 2020, com indicação do cargo:
Analista Júnior no campo assunto.
2. ATRIBUIÇÕES DO CARGO
2.1. Registrar e acompanhar prazos processuais e administrativo.
2.2. Acompanhar a execução das atividades dos estagiários.
2.3. Prestar auxílio administrativo aos advogados.
3. REQUISITOS PARA A VAGA:
3.1. A partir do 7º semestre do curso de Direito ou ser bacharel em Direito.
3.2. Possuir, preferencialmente, experiência na área de pesquisa de informações processuais e
administrativas.
3.3. Conhecimentos gerais de informática (Word, Excel, Internet).
3.4. Boa comunicação oral e facilidade de redação, com domínio das regras gramaticais.
4. JORNADA E SALÁRIO/REMUNERAÇÃO
4.1. Jornada: 40 horas semanais.
4.2. Salário R$ 3.471,56 e Benefícios.
5. SELEÇÃO:
5.1. O Processo Seletivo será realizado em 03 (três) etapas:
5.2. Análise curricular (formulário de inscrição), para verificação de requisitos de formação, experiência
e habilidades.
5.3. Os candidatos selecionados na etapa anterior realizarão avaliação escrita, que consistirá em redação
dissertativa sobre temas jurídicos da atualidade para avaliar os aspectos gramaticais e a capacidade
argumentativa.
5.4. Os candidatos aprovados na avaliação escrita serão convocados para entrevista pessoal.
5.5. Após a finalização do certame, será divulgado o resultado final e comunicado aos candidatos por email.
6. CRONOGRAMA:
6.1. As datas para realização das avaliações presenciais serão divulgadas no site da ANABB
www.anabb.org.br, na aba trabalhe conosco, e comunicadas via e-mail aos candidatos selecionados
em cada fase do processo seletivo.
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