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Ref: Contratação de pessoa física para desempenhar cargo de Agente de Crédito para 
atendimento às demandas do Banco Juruti Sustentável - BANJUS do Instituto Juruti 
Sustentável – IJUS.  
 

 
Responsável: Maria Raimunda Melo da Silva  

Diretora Presidente – IJUS 
  Juruti – PA, 28 de janeiro de 2022.  

 
1. IDENTIFICAÇÃO  

 
Contratação de pessoa física para desempenhar cargo de Agente de Crédito no Banco Juruti 
Sustentável – BANJUS vinculado à Secretaria Executiva do Instituto Juruti Sustentável - IJUS.  
 

2. INTRODUÇÃO 
O Banco Juruti Sustentável – BANJUS é um banco comunitário que faz parte do Instituto Juruti 
Sustentável, o qual liderou a concepção do Projeto e tem como parceiro apoiador a Alcoa 
Foundation. O objetivo do BANJUS é aprimorar a Ferramenta de Investimento do Fundo Juruti 
Sustentável, com vistas a socializar o acesso ao crédito para estimular o desenvolvimento do 
empreendedorismo e negócios sustentáveis na cidade e nas comunidades de Juruti.  
 
O BANJUS tem como principais características: 

• Ser um espaço reconhecido pela população, tendo a participação direta das 
comunidades nas ações; 

• Atuar com empreendimentos sociais e pessoas físicas operadoras de negócios sociais 
que não possuem acesso aos bancos tradicionais; 

• Visa o Desenvolvimento local e não o lucro; 

• Ter um espaço único de operação na cidade de Juruti, contando com apoio de Agentes 
de Análise de Crédito nas Comunidades;  

• Análise Social de Crédito; 

• Possuir linhas de crédito adaptáveis a realidade de cada empreendimento.  
 

3. JUSTIFICATIVA/OBJETIVOS  
 
O Agente de Crédito tem a responsabilidade de comercializar produtos e serviços financeiros 
e desenvolver propostas de créditos visando o desenvolvimento sustentável de Juruti através 
do Banco Juruti Sustentável - BANJUS. Operacionalizar carteira de clientes e efetivar negócios 
estratégicos locais. Prospectando clientes, exercendo ações operacionais, fazendo cumprir o 
Manual Operativo do Fundo Juruti Sustentável – FUNJUS. Fará interação com outras áreas do 
IJUS afim de buscar cumprir o plano de trabalho do BANJUS e a contribuição para o alcance 
dos objetivos da Teoria de Mudança do Instituto. (Anexo Plano de trabalho e resumo TdM); 
 
 
 
 



  
 

INSTITUTO JURUTI SUSTENTÁVEL  

 Avenida Marechal Rondon, 1397, Bom Pastor, Juruti – PA • CEP: 68.170-000  (93) 99190-0791  

 contato@ijus.org.br  www.ijus.org.br • CNPJ 11.081.152/0001-82 

2 

 

4. ATIVIDADES  
 
• Participar de todas atividades relacionadas ao funcionamento do Banco Juruti Sustentável 

– BANJUS; 
• Construir, divulgar e apoiar editais do BANJUS; 
• Atender clientes, parceiros e apoiadores do BANJUS; 
• Construir, divulgar, executar TdR;  
• Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir 

documentos; verificar documentos conforme normas internas;  
• Colaborar com a Construção das solicitações de investimentos; 
• Avaliar e monitorar os planos de investimentos;  
• Identificar regularidades nos documentos;  
• Classificar e arquivar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos;  
• Organizar notas fiscais, recibos, comprovantes e outros documentos para prestação de 

contas;  
• Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; 

confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar 
correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos;  

• Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar 
processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; expedir ofícios e 
memorandos;  

• Atender clientes no local ou à distância: Fornecer informações; identificar natureza das 
solicitações dos usuários; atender fornecedores;  

• Pesquisar preços;  
• Agendar reuniões em sistema próprio (calendar);  
• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição;  
• Operar os equipamentos de transmissão de mensagens, os equipamentos de reprodução 

de documentos e bem como zelar pelo uso e manutenção;  
• Contribuir com todas as atividades sob a responsabilidade do IJUS;  
• Construir memórias, atas e relatórios de reuniões, atividades relacionadas ao BANJUS;  
• Participar de visita a comunidades que desenvolvam ou tenham potencial para 

desenvolvimento de projetos do Instituto Juruti Sustentável e que possam receber apoio 
do BANJUS; e  

• Outras atividades inerentes a execução do BANJUS 
 

5. INSUMOS NECESSÁRIOS  
 
As atividades acima previstas serão desenvolvidas nas instalações físicas do IJUS em Juruti - 
PA. O contratado(a) terá como insumo básico para o trabalho o acesso a documentos internos 
do IJUS, aos sistemas em operação, equipamentos e materiais necessários para o 
desenvolvimento de suas atividades.  
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6. PERFIL DO PROFISSIONAL 
 
Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa física que deverá apresentar as 
qualificações a seguir: 

• Escolaridade: Graduação em Economia, Administração ou Contabilidade;  
• 02 anos de Experiência profissional; 
• Experiência com operação de bancos comunitários;  
• Experiência com atividades no terceiro setor; 
• Experiência com o setor financeiro (orçamentos, compras, prestação de contas e 

demonstrativos financeiros); 
• Experiencia com construção, monitoramento e avaliação de Projetos; 
• Estar preparado para aderir a novas demandas do IJUS;  
• Conhecimentos de informática no pacote Office, com ênfase em Excel avançado, e 

disponibilidade para aprender outros sistemas; 
• Habilidade para falar em público;  
• Disponibilidade a viagens; e  
• Espírito de trabalho em equipe, ser dinâmico, proativo e ágil na execução de suas 

atividades, com foco na comunidade, bem como desenvoltura no encaminhamento e 
soluções de problemas.  

 
7. PRAZO  

 
O profissional a ser contratado iniciará sua relação laboral celetista com o IJUS através de um 
contrato típico de experiência, com base na legislação brasileira, inicialmente de 90 (noventa) 
dias.  
 
Após este período, havendo concordância tácita ou expressa entre as partes, o contrato de 
trabalho passará a vigorar por tempo indeterminado. O contratado deverá desde o período 
de experiência observar e seguir todos os procedimentos internos do IJUS.  
 

8. HORÁRIO DE TRABALHO  
 
O profissional desenvolverá suas atividades de segunda a sexta, no horário 08:00 às 18:00 
horas com 02 (duas) horas de intervalo para almoço. Com disponibilidade aos sábados quando 
necessário. 
 

9. MÉTODO DE SELEÇÃO  
 
O profissional em questão será selecionado através de análise de currículos e entrevista 
presencial ou remota. Participarão do processo de seleção a Secretaria Executiva e Diretoria 
do Instituto Juruti Sustentável. 
 

10. CRONOGRAMA 
 

a) FASE 01 
I) Inscrições: até 10 de fevereiro de 2022 às 23h59; 
II) Resultado da análise documental e curricular: até 18 de fevereiro de 2022; 
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b) FASE 02 
I) Entrevistas com os candidatos selecionado na fase anterior: 21 a 25 de fevereiro 

de 2022; 
II) Resultado Final: 28 fevereiro de 2022. 

 
  
OBS¹: Os resultados deste processo de contratação serão comunicados via e-mail do candidato 
cadastrado no ato de sua inscrição. 
 

11. COMO SE CANDIDATAR  
 
Encaminhar CURRÍCULO por e-mail: contato@ijus.org.br até as 23h59 do dia 10 de fevereiro 
de 2022 (quinta feira) ou entregar envelope fechado no prédio do IJUS sito a Avenida Marechal 
Rondon, 1397, Bom Pastor, Juruti – PA, CEP: 68.170-000 até as 17:00 horas do dia 10 de 
fevereiro 2022 (quinta feira).   
Assunto: SELEÇÃO AGENTE DE CRÉDITO 
 

12. SUPERVISÃO  
 
A supervisão direta da execução dos serviços do profissional contratado para execução dos 
serviços descritos neste termo de referência será, em última instância, responsabilidade da 
Secretaria Executiva e da Diretoria do IJUS.  
 

13. DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO DESTE TDR  

O Instituto Juruti Sustentável se resguarda o direito de Cancelar este TdR a qualquer 
tempo. Em caso de cancelamento os proponentes e a sociedade em geral serão comunicados 
dos motivos que ensejaram a decisão. 

mailto:contato@ijus.org.br

