
  

 

   

  

 
 

 
RESOLUÇÃO N.º 002/2016 – SESCOOP/AL 

 

 

Aprova a diretriz geral que institui e 

regulamenta o cadastramento de serviços 

de instrutoria do SESCOOP/AL. 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Alagoas – Sescoop/AL, no uso da 

competência conferida pelo Regimento, e tendo em vista a deliberação unânime desse 

colegiado, ocorrida na sua Reunião Ordinária realizada em 12 de maio de 2016, 

considerando: 

 

1. que compete ao Sescoop/AL organizar, administrar e executar o ensino de 

formação profissional, a promoção social dos empregados de cooperativas, 

cooperados, dirigentes de cooperativas e de seus familiares, e o 

monitoramento das cooperativas em todo o território nacional, mediante 

regulamentação própria; 

2. que compete ao Sescoop/AL assistir às sociedades cooperativas 

empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento; 

3. que compete ao Sescoop/AL exercer a coordenação, a supervisão e a 

realização de programas e de projetos de formação profissional e de gestão 

em cooperativas, para empregados, cooperados e seus familiares; 

4. que segundo seu Regimento, para consecução dos seus objetivos, o 

Sescoop/AL poderá adotar ações normativas, mediante expedição de 

normas específicas referentes ao seu funcionamento; 



  

 

5. a necessidade de se promover constantes aperfeiçoamentos nos 

procedimentos de contratações de serviços de instrutoria, observando-se 

os normativos internos vigentes, em especial o item 5 do anexo único da 

Resolução n.º 860/2012, que excepciona as contratações relacionadas à 

instrutoria com pessoas jurídicas e físicas do regramento daquele 

normativo; 

6. que o art. 9º, inciso XII, do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESCOOP, determina que a licitação será dispensada na contratação de 

pessoas físicas e jurídicas para ministrar cursos ou prestar serviços de 

instrutoria vinculados às atividades finalísticas do Sescoop; 

7. que o Tribunal de Contas da União – TCU já manifestou-se sobre a 

aplicação do sistema de cadastramento/credenciamento na contratação de 

serviços, expedindo orientações quanto à observância de requisitos 

específicos, conforme Acórdãos n.º 351/2010 do Plenário e Acórdão n.º 

5178/2013-Primeira Câmara; 

8. que as Unidades Estaduais do SESCOOP, nos termos do caput e do inciso 

I do artigo 33, do Regimento do SESCOOP detém competência e 

autonomia para implementar as políticas, diretrizes, projetos e normativos, 

de forma a disciplinar e regulamentar seus procedimentos internos 

específicos, complementares a esta diretriz nacional, preservando e 

observando as particularidades pertinentes; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o regulamento para o cadastramento de prestadores de 

serviços de instrutoria do Sescoop/AL, nos termos do anexo I desta Resolução. 

 

Art. 2º - A coordenação do cadastramento de instrutores fica vinculada a 

Gerencia de Capacitação do Sescoop/AL. 

 



  

 

Art. 3º - Revoga-se a Resolução 001/2013, que aprovou o Processo de 

Credenciamento de Instrutores e Consultores e dá outras providências, e todos os 

instrumentos que dela decorrem, inclusive o Edital de Credenciamento nº 

.001/2013. 

 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Maceió/AL, 16 de maio de 2016. 

 

 

Marcos Antônio Braga da Rocha 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

REGULAMENTO DE CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORIA 

DO SESCOOP/AL 

 

Institui e disciplina a operacionalização dos 

procedimentos referentes ao cadastramento de 

serviços de instrutoria do Sescoop/AL.  

 

JUSTIFICATIVA 

A presente diretriz de cadastramento de serviços de instrutoria do Sescoop/AL 

justifica-se pela necessidade de atender ao interesse público de existência do Sescoop/AL, 

no sentido de se obter o maior número possível de prestadores de serviços para 

aplicação/repasse de metodologias utilizadas nas suas áreas finalísticas, com o 

intuito de fomentar a formação/qualificação profissional das cooperativas 

legalmente constituídas, seus empregados, cooperados e familiares, em âmbito 

nacional.  

Seu fundamento jurídico está pautado na dispensa de licitação, prevista no art. 9º, 

inciso XII, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, ao determinar que a 

licitação será dispensada na contratação de pessoas físicas e jurídicas para ministrar cursos 

ou prestar serviços de instrutoria vinculados às atividades finalísticas do Sescoop, 

combinado com o item 5 do anexo único da Resolução n.º 860/2012, uma vez que todos os 

possíveis interessados poderão ser cadastrados, observadas as regras, procedimentos e 

valores previamente definidos. 

Destaca-se que a presente diretriz visa possibilitar o cadastramento de todos os 

interessados em executar determinado objeto, de acordo com requisitos de qualificação e 

remuneração previamente definidos.  



  

 

 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÂMBITO DE APLICAÇÃO, DEFINIÇÕES 

 Art. 1º O presente regulamento disciplina os critérios de inscrição, seleção, 

cadastramento, operacionalização, gestão e penalização dos interessados em se tornarem 

prestadores de serviços de instrutoria do Sescoop/AL, nos termos do disposto no art. 9º, 

inciso XII, do Regulamento de Licitações e de Contratos do SESCOOP, e no item 5 do 

anexo único da Resolução n.º 860/2012 e na Resolução 1434/2016 do Conselho Nacional 

do Sescoop. 

Parágrafo Primeiro. O presente regulamento não exclui a possibilidade do 

Sescoop/AL realizar outros cadastramentos ou credenciamentos, envolvendo ações de 

desenvolvimento social e monitoramento. 

Parágrafo Segundo. Para os fins deste regulamento, as ações e eventos 

desenvolvidos pelo Sescoop/AL classificam-se, dentre outros em: 

I. Cursos; 

II. Treinamentos; 

III. Capacitações; 

IV. Palestras; 

V. Seminários; 

VI. Oficinas; 

VII. Simpósios; 

VIII. Reuniões; 



  

 

IX. Encontros Técnicos; 

Parágrafo Terceiro. A existência de pessoas jurídicas cadastradas e habilitas não obriga o 

Sescoop/AL a firmar contratações. 

Parágrafo Quarto. O cadastramento apenas habilita as pessoas interessadas por área de 

conhecimento e sub área, não existindo nenhuma classificação e obrigação de convocação 

por lista, ficando a critério do público beneficiário dos recursos (cooperativas, cooperados e 

funcionários de cooperativas) e do Sescoop/AL a escolha do profissional dentro da 

especialidade a que está habilitada. 

 Art. 2º. Todas as contratações de cadastrados são dispensadas de certame licitatório 

prévio de acordo com o disposto no inciso XII do Artigo 9º do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESCOOP (Resolução n° 850/2012) e na Resolução 1434/2016 do Conselho 

Nacional do Sescoop. 

 

CAPÍTULO II 

Da Vigência 

 Art.3º. A vigência da presente norma é por prazo indeterminado. Porém, o 

Contrato/Ordem de Execução de Serviço emitida para a prestação de serviços para cada 

curso/evento do Sescoop/AL, será sempre por prazo determinado da qual os cadastrados 

estarão obrigadas a cumprir; podendo ser prorrogado por prazo inferior a 60 (sessenta) 

meses, mediante justificativa do Sescoop/AL. 

Parágrafo Único. A prorrogação da prestação dos serviços definidos no Contrato/Ordem 

de Execução de Serviço, dar-se-á mediante prévia e expressa manifestação das partes 

 

CAPÍTULO III 

DO CADASTRO E DA SELEÇÃO 



  

 

Seção I 

Critérios do Cadastro e da Seleção 

 Art. 4º O procedimento de seleção de prestadores de serviços de instrutoria, 

objetiva cadastrar apenas pessoas jurídicas para integrar o Cadastro de Prestadores de 

Serviços de Instrutoria do Sescoop/AL e será composto, no mínimo 3 (três) etapas, 

conforme o caso: 

 I - divulgação/publicação dos requisitos da seleção mediante Edital;  

II – inscrição e habilitação; 

 III – avaliação, conforme exigir a especificidade do edital (facultativo); 

       IV – aprovação mediante cadastro. 

 Art. 5º O cadastramento será realizado por áreas e subáreas de conhecimento, de 

acordo com a demanda e necessidade do Sescoop/AL, mediante indicação no respectivo 

Edital de Cadastramento. 

Parágrafo Primeiro. As áreas e subáreas descritas no Anexo I deste Regulamento poderão 

ser acrescidas de novas áreas e subáreas por meio de ato do Presidente do Sescoop/AL. 

 Art. 6º As pessoas jurídicas habilitadas poderão inscrever, a qualquer tempo, novos 

profissionais para o cadastramento, conforme critérios definidos no Edital vigente.  

Parágrafo Único. O profissional indicado por determinada empresa para o cadastramento 

poderá ser indicado novamente ao processo de cadastramento por outra empresa, desde que 

respeitado o limite de horas, por CPF, previsto no artigo 37. 

 Art. 7º O cadastro é válido por tempo indeterminado, salvo o disposto nos Arts. 51, 

53, 54 e 55 deste Regulamento. 

 Art. 8º Ex-empregados e ex-ocupantes de funções de confiança (assessor/ gerente) e 

ex-dirigentes, poderão submeter-se ao cadastramento para prestar serviços ao 



  

 

SESCOOP/AL, observado o interstício mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data da 

despedida, do pedido de demissão ou do término do mandato.  

 Art. 9º No procedimento de cadastramento de prestadores de serviços de instrutoria 

do Sescoop/AL é vedada a participação de pessoas jurídicas, de profissionais por elas 

indicados ou de profissionais autônomos que: 

I - tenham sofrido restrições, de qualquer natureza, resultantes de contratos firmados 

anteriormente com o SESCOOP, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

II - tenham sido descadastrados ou punidos por iniciativa de alguma Unidade do 

SESCOOP, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição aplicada; 

III - possuam vínculo de dedicação exclusiva com instituições públicas, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei ou com entidades privadas. 

IV - Sejam ou possuam algum dirigente que seja membro da diretoria ou empregado do 

SESCOOP.  

Art. 10. A condução do procedimento para o cadastramento observará a isonomia 

entre os interessados, possibilitando a participação de todos que pretendam compor o 

Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços de Instrutoria do SESCOOP, mediante 

observância dos requisitos mínimos necessários. 

 Art. 11. As informações e condições para o cadastramento serão disponibilizadas a 

todos os interessados, mediante a publicação de edital específico. 

 

Seção II 

Etapa 1 – Divulgação/Publicação do Edital 

Art. 12. A divulgação das informações e condições para o respectivo cadastramento 

deverá ocorrer mediante publicação de edital específico, assegurando ampla publicidade e 



  

 

utilizando os diversos meios de comunicação existentes, como por exemplo, jornais; murais 

de avisos da sede ou nos escritórios regionais; parceiros; entidades conveniadas; sítio 

eletrônico do Sescoop/AL ou em outros meios de divulgação/publicação, informando ainda 

o(s) local(is) onde os interessados poderá(ão) obtê-lo. 

Parágrafo Único. Não será cobrada taxa para a retirada do Edital de cadastramento, salvo 

para custear custos com a impressão, quando for o caso. 

 

Etapa 2 – Inscrição e Habilitação 

 Art. 13. A inscrição será realizada mediante o preenchimento dos dados cadastrais 

da pessoa jurídica, acompanhado dos documentos dispostos no artigo 17. 

 Parágrafo Primeiro. A pessoa jurídica poderá inscrever-se no processo de 

cadastramento sem limite de área(s) de conhecimento(s), conforme sua especialidade. 

 Parágrafo Segundo. As inscrições permanentemente abertas, podendo a qualquer 

tempo, os interessados inscrever-se conforme definido no Edital.  

 Art. 14. A habilitação, que será posterior à inscrição, consistirá na análise 

documental (regularidade jurídica e fiscal das pessoas jurídicas e dos profissionais 

vinculados as pessoas jurídicas) e na análise da experiência. 

Art. 15. A análise documental será realizada a partir da efetiva apresentação dos 

documentos especificados no art. 17 deste Regulamento. 

Art. 16.  A análise da experiência, tanto para a pessoa jurídica quanto para o 

profissional, será realizada a partir da descrição das prestações de serviços nas áreas de 

conhecimento e da natureza do serviço, mediante apresentação de documentos 

comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características, com a área e subárea escolhida (atestados de capacidade técnica), bem como 

prova de atendimento aos requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, ou até 

mesmo declaração de prestação de serviços realizados. 



  

 

Parágrafo Único. No caso de pessoa jurídica constituída por prazo inferior a 24 (vinte e 

quatro) meses, a experiência poderá ser comprovada por meio de atestados de serviços 

prestados pelos profissionais por ela indicados. 

 Art. 17. Para o cadastramento serão exigidos os seguintes documentos 

para a habilitação das pessoas jurídicas: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e respectivas alterações 

ou consolidação contratual, inscrito ou registrado no órgão competente; 

b) ata de Assembleia Geral de Eleição do Conselho de Administração, 

em se tratando de sociedades por ações, cooperativas, associações, 

organizações ou fundações; 

c) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

d) comprovante de regularidade de débitos relativos aos tributos 

federais e dívida ativa da União; 

e) prova de regularidade para com a fazenda estadual e/ou municipal, 

conforme o caso, do domicílio ou sede do licitante; 

f) comprovante de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

g) em caso de cooperativas, deverá ser apresentado o comprovante de 

registro e regularidade documental e financeira perante a OCB; 

h) documentação (RG e CPF) do representante legal; 

i) cópia do documento que comprove o vínculo entre o profissional 

indicado e a pessoa jurídica, quando for o caso; 



  

 

j) Declaração de Inexistência de Mão-de-obra de Menores, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 

k) Comprovante de capacidade técnica para a área/subárea para a qual 

está se cadastrando. 

 

Parágrafo Primeiro. Nos casos de ex-empregados e ex-ocupantes de funções de 

confiança (assessores, gerentes, membros da diretoria e conselheiros) do 

Sescoop/AL, ou autônomos que recentemente se desligaram das empresas em 

que estavam vinculados a experiência poderá ainda ser comprovada por meio da 

cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS que 

registram a admissão, o desligamento e a função ocupada, ou, ainda, termo de 

posse ou declaração de atividades executadas. 

Parágrafo Segundo. Toda documentação apresentada, seja física ou virtual, deverá 

observar o prazo de vigência respectivo, ou seja, deve estar atualizada, não sendo 

permitida, via de regra, a apresentação de protocolos em substituição aos documentos 

exigidos. 

Parágrafo Terceiro. Durante a análise documental, se constatada alguma irregularidade, o 

Sescoop/AL notificará o interessado para a regularização da documentação pertinente. 

Art. 18. O resultado da análise da documentação apresentada será disponibilizado 

ao final do processo de análise. 

 

Subseção I 

Etapa 2.1 – Indicação dos Profissionais Vinculados à Pessoa Jurídica 



  

 

 Art. 19. A pessoa jurídica indicará, no ato da inscrição, a relação nominal e os 

dados cadastrais do(s) profissional(is) que participará(ão) do procedimento de 

cadastramento, indicando, ainda, áreas e subáreas de conhecimento e natureza da atividade. 

Parágrafo Único. Juntamente com a documentação exigida no art. 17 deste Regulamento, 

a pessoa jurídica apresentará ainda os seguintes documentos de todos profissionais por ela 

indicados:  

I. cópia dos comprovantes de escolaridade; 

II. cópia dos comprovantes de capacitação técnica; 

III. cópia da Carteira de Identidade; 

IV. cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

V. cópia da inscrição no Conselho Profissional, quando aplicável; 

VI. currículo atualizado; 

VII. cópia do documento que comprove o vínculo entre o profissional 

indicado e a pessoa jurídica, quando for o caso; 

VIII. declaração de inexistência de vínculo de exclusividade, nos termos 

do Anexo III; 

 

 

 

Etapa 3 – Avaliação 

Art. 20. A avaliação de conhecimentos técnicos poderá ser utilizada conforme 

exigir a especificidade do programa/ação, devendo ser prevista no Edital específico do 

Cadastramento. 



  

 

Parágrafo Único. O conteúdo a ser exigido na avaliação deverá ser previamente disposto 

no Edital específico do Cadastramento. 

 

Etapa 4 – Aprovação 

 Art. 21. Esta etapa consiste na divulgação do resultado das análises documentais, 

experiência e avaliação, esta última quando for o caso, das pessoas jurídicas e dos 

profissionais que percorrerem todas as etapas do cadastramento. 

 Art. 22. O resultado final do processo de cadastramento será disponibilizado aos 

interessados, quando da conclusão do procedimento de cadastramento. 

 Art. 23. Todos que forem aprovados nas etapas do procedimento de cadastramento 

comporão o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços de Instrutoria do SESCOOP, não 

existindo número mínimo ou máximo para o cadastramento.  

 

CAPÍTULO III 

GESTÃO 

Seção I 

Normas Gerais 

 Art. 24. Após concluídos os procedimentos relativos ao cadastramento, iniciar-se-

ão os procedimentos referentes à manutenção/gestão do Cadastro Nacional de Prestadores 

de Serviços de Instrutoria do SESCOOP, que compreenderá:  

I. o cadastramento em si; 

II. a capacitação e/ou o alinhamento - quando aplicável; 

III. a forma de relacionamento e comunicação; 



  

 

IV. a alternância da prestação do serviço; 

V. a contratação para prestação dos serviços; 

VI. o acompanhamento da execução dos serviços; 

VII. o descadastramento. 

 Art. 25. O Sescoop/AL será também responsável por monitorar, elaborar relatórios 

e gerir as informações dos prestadores de serviços de instrutoria, cabendo à Unidade 

contratante a orientação quanto à execução dos serviços. 

 Art. 26. A base de dados dos profissionais existentes será compartilhada entre as 

Unidades do Sescoop, mediante instrumento próprio. 

 Art. 27. O Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços de Instrutoria do 

SESCOOP poderá ser compartilhado com instituições parceiras, mediante a celebração de 

instrumento de parceria específico.  

Parágrafo Primeiro. O Sescoop/AL poderá utilizar os cadastros das instituições referidas 

no caput deste artigo para contratação de serviços, em situações de cadastramento 

similares.  

Parágrafo Segundo. Para disponibilização do cadastro para instituições 

parceiras, o Sescoop/AL deverá providenciar autorização do cadastrado, mediante 

a assinatura do Termo de Concordância constante do Anexo V deste 

Regulamento.  

Parágrafo Terceiro. O Sescoop/AL não se responsabilizarão por quaisquer 

obrigações (jurídicas, legais e financeiras), tampouco pelo resultado dos serviços 

que venham a ser contratados por meio do cadastro de prestadores de serviços, 

pelas instituições parceiras. 

 

Seção II 



  

 

Cadastramento 

 

 Art. 28. A etapa de cadastramento consiste na inserção ou preenchimento dos dados 

das pessoas jurídicas e dos profissionais a ela vinculados em formulário(s) eletrônico(s) ou 

físico(s) específicos, pelos próprios interessados.  

 Art. 29. O Sescoop/AL, quando da realização do cadastramento, designará 

responsáveis por auxiliar a inserção, gestão e monitoramento dos dados no sistema 

informatizado do Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços de Instrutoria do 

SESCOOP. 

Parágrafo único. A atualização dos dados cadastrais é de responsabilidade exclusiva da 

pessoa jurídica, sendo condição para a continuidade da prestação dos serviços.  

 Art. 30. Após o cadastramento da pessoa jurídica, essas poderão solicitar a alteração 

de cadastro, de acordo com os critérios definidos no Edital vigente, nos seguintes casos: 

 I - de pessoa jurídica para pessoa jurídica, quando houver alteração de razão social, 

abertura de nova empresa ou em casos assemelhados. 

 Art. 31. É de total responsabilidade dos credenciados manter atualizados junto à 

área de Capacitação todos os seus dados cadastrais. 

 

Seção III 

Contratação para Prestação de Serviços 

 Art. 32. A solicitação para prestação de serviços, aos cadastrados, obedecerá a 

alternância entre eles, observando-se o limite total de horas de prestação de serviços mensal 

de cada profissional. 

 Art. 33. O instrumento jurídico (contrato; ordem de serviço; pedido de 

fornecimento, etc.) para instrumentalização da prestação do serviço de instrutoria, será 



  

 

formalizado no(s) termo(s) estabelecido(s) no Edital publicado, observando ainda que será 

entre pessoas jurídicas (Sescoop/AL e pessoa jurídica). 

Parágrafo Único. Na modalidade especificada no inciso I deste artigo, somente o 

profissional habilitado no cadastramento, que demonstre vínculo formal (sócio, empregado 

ou prestador de serviço), poderá prestar o serviço ao Sescoop/AL, conforme área(s) e 

subárea(s) de conhecimento em que está cadastrado.  

 Art. 34. Em toda contratação de serviços, será confirmada a regularidade fiscal da 

pessoa jurídica cadastrado, sendo condição para a efetivação do instrumento jurídico e 

respectivo pagamento, a demonstração da regularidade das certidões fiscais. 

 Art. 35. O instrumento jurídico estabelecerá, dentre outros, as condições da 

prestação do serviço, os direitos e as obrigações das partes, bem como contemplará a 

autonomia técnica pertinente para a execução dos serviços.  

 Art. 36. O cadastramento do prestador não gera direito subjetivo à contratação, 

ficando essa condicionada à demanda do Sescoop/AL. 

 Art. 37. Os prestadores de serviços serão submetidos às condições previstas no 

Edital do Cadastramento e pactuadas no instrumento jurídico pertinente. 

Parágrafo Primeiro. As horas de serviços prestadas, para o Sescoop/AL, salvo exceções 

devidamente justificadas, não poderão ultrapassar às 75 (setenta e cinco) mensais, 

obedecendo o limite anual de 600 (seiscentas) horas. 

Parágrafo Segundo. O limite máximo de horas/mês será aplicado para cada profissional 

indicado pela pessoa jurídica. 

Art. 38. Quando houver a demanda, será encaminhado ao prestador de serviços um 

convite “via e-mail” a fim de formalizar o aceite ou pedido de recusa para a prestação de 

serviço na data estipula para a realização da prestação de serviço objeto deste 

credenciamento, com justificativa em até 02 (dois) dias úteis posteriores ao envio do 

convite. 



  

 

Parágrafo Único. No caso de aceite será encaminho o instrumento jurídico (contrato ou 

ordem de execução de serviço) via “e-mail” formalizando a solicitação, o qual o 

credenciado deverá imprimir, assinar e enviar ao Sescoop/AL em duas vias no prazo de até 

03 (três) dias úteis após o recebimento, juntamente com uma mídia contendo a apostila em 

formato digital e apresentação em PowerPoint. 

 

Art. 39. Todo material didático necessário para a prestação de serviço seguirá o 

padrão definido pelo Sescoop/AL, o qual será encaminhado as pessoas credenciadas. 

 

Art. 40. Caso o credenciado não envie o contrato/ordem de execução de serviço e o 

material didático no prazo estipulado, deverá ser convocado outro credenciado, que será 

escolhido em conjunto pela cooperativa parceira e Sescoop/AL. 

 

Art. 41. Após o aceite da prestação de serviços, fica vedado ao credenciado desistir 

do serviço para o qual foi especificamente contratada, salvo em caso fortuito ou forma 

maior. 

 

Art. 42. A pessoa jurídica será responsável por indicar e comunicar o profissional 

credenciado para prestar serviços ao Sescoop/AL 

 

Subseção I 

Pagamento da Prestação de Serviços e Reembolso de Despesas 

 Art. 43. O pagamento das horas de serviços prestados será feito diretamente as 

pessoas contratadas e de acordo com tabela de valores aprovada pelo Conselho de 

Administração do Sescoop/AL, não fazendo a contratada jus ao recebimento de diárias, 

apenas ao reembolso dos quilômetros rodados nos termos dos Regulamentos do Sescoop. 

Parágrafo Único. Nenhum pagamento será feito aos prestadores de serviços enquanto 

perdurar qualquer pendência contratual, bem como, sem que ocorra efetivamente, a 

prestação dos serviços contratados para cada evento e especificamente descritos na fatura 

e/ou notas fiscais. 



  

 

 

Subseção II 

Contratação de Prestadores de Serviços Cadastrados por outra Unidade do 

SESCOOP 

 

Art. 44. Os cadastrados poderão prestar serviços para qualquer Unidade do SESCOOP, 

sem necessidade de novo processo de cadastramento, desde que obedecidos os critérios 

definidos no Edital da Unidade cadastradora e da Unidade Contratante e haja 

disponibilidade de agenda do profissional, respeitando-se, em todo caso, o limite total de 

horas de prestação de serviços mensal de cada profissional, nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 37. 

 

Seção IV 

Alinhamento e Avaliação da Prestação de Serviço 

Subseção I 

Alinhamento 

 Art. 45. Quando necessário, previamente à prestação de serviços, será realizado 

alinhamento conceitual e institucional com os prestadores de serviços, a critério do 

SESCOOP/AL, utilizando-se estratégias presenciais e/ou à distância, com foco no 

atendimento às demandas estratégicas e no fortalecimento da rede de prestadores de 

serviços. 

 

Subseção II 

Avaliação da Prestação de Serviço 



  

 

 Art. 46. A avaliação dos serviços executados, quando aplicado, servirá para auxiliar 

na mensuração da qualidade dos serviços prestados. A necessidade da aplicação da 

avaliação será definida pelo Sescoop/AL. 

 Art. 47. O instrumento de avaliação poderá contemplar, dentre outros, aspectos 

envolvidos na prestação do serviço, tais como:  

I. postura do profissional; 

II. domínio e conhecimento do assunto; 

III. assiduidade; 

IV. metodologia; 

Parágrafo Único. Quando se tratar de Programas Nacionais, prevalecerão as 

metodologias específicas de avaliação, quando aplicáveis. 

Art. 48. A responsabilidade pela condução do processo de avaliação da prestação de 

serviços é do Sescoop/AL. 

 Art. 49. Quando for necessária a realização de ajustes concernentes à manutenção 

do nível de qualidade estabelecido, o resultado da avaliação da prestação de serviços será 

apresentado à pessoa jurídica para providências. 

Art. 50. O resultado da avaliação gerado pela prestação de serviços, quando 

aplicado, será compilado e lançado no Cadastro Nacional de Instrutoria pela Unidade do 

SESCOOP contratante, de modo a permitir que todas as demais Unidades do SESCOOP 

tenham conhecimento. 

 

CAPÍTULO IV 

PENALIDADES 

Art. 51. São condutas passíveis de aplicação de penalidades: 



  

 

I. descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no Edital de 

cadastramento, ou no instrumento jurídico de contratação da prestação de serviços; 

II. desistir do serviço para o qual foi contratado, sem apresentação de justificativa, 

no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à data de realização da atividade, salvo por 

motivo de força maior, devidamente demonstrado; 

III. apresentar ou ter apresentado, a qualquer tempo, na vigência do respectivo 

instrumento contratual, documentos que contenham informações inverídicas;  

IV. não manter confidencialidade das informações obtidas em razão dos serviços 

executados; 

V. não comparecer ao local da realização das atividades contratadas com 

antecedência necessária para garantir a sua plena execução;  

VI. não zelar pelos equipamentos e pelo material didático disponibilizados pelo 

Sescoop para a realização do trabalho, no caso de prestação de serviços;  

VII. entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de serviços seus 

ou de terceiros, sem a prévia autorização do Sescoop/AL, durante a prestação dos serviços;  

VIII. organizar eventos ou propor a grupos de clientes do Sescoop ou Sescoop/AL que 

solicitem seus serviços; 

IX. utilizar qualquer material desenvolvido pelo Sescoop ou Sescoop/AL para seus 

produtos e seus programas sem prévia autorização; 

X. comercializar qualquer produto/serviço do Sescoop ou SESCOOP/AL sem prévia 

autorização; 

XI. afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão 

fundamentada e notificação prévia;  

XII. designar ou substituir profissionais cadastrados sem prévia autorização para 

executar o serviço para o qual foi contratado; 



  

 

XIII. utilizar o nome e/ou logomarca do Sescoop ou Sescoop/AL em benefício próprio 

ou de terceiros; 

XIV. articular parcerias em nome do Sescoop ou Sescoop/AL sem autorização prévia; 

XV. pressionar, incitar, desabonar, desrespeitar, por qualquer motivo, qualquer 

cliente, parceiro ou colaboradores do Sescoop ou Sescoop/AL; 

XVI. atuar em desacordo com os princípios do respeito e da moral, ou com os 

regulamentos do Sescoop ou Sescoop/AL; 

Art. 52. Poderão ser aplicadas à pessoa jurídica, em decorrência da prática pelo 

profissional por ela indicado, das condutas previstas no Art. 51, as seguintes penalidades, 

isolada ou cumulativamente, conforme o grau de reprovabilidade da conduta a ser valorado 

pelo SESCOOP/AL: 

I. Advertência 

II. Multa 

III. suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESCOOP, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos. 

IV. Descadastramento 

Parágrafo Primeiro: Constitui requisito essencial para a aplicação da(s) penalidade(s) a 

notificação do(a) contratado(a) para que apresente defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo: A ausência de defesa prévia, a sua apresentação a destempo, ou o não 

acatamento pelo Sescoop/AL das razões nela disposta, poderão acarretar de imediato a 

aplicação de penalidade. 

Parágrafo Terceiro: Deverá ser dada ampla publicidade à penalidade prevista no inciso III 

do Art. 52, nos termos do disposto no artigo 12 deste Regulamento. 



  

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 53. A qualquer tempo, poderá ser alterado o registro cadastral do prestador de 

serviços, pessoa jurídica, que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas no Edital de 

cadastramento ou no instrumento contratual.  

Art. 54. A pessoa jurídica que se recusar, injustificadamente, a assinar o 

instrumento jurídico ou retirar o instrumento equivalente, concernente à formalização dos 

serviços, dentro do prazo fixado, sem prejuízo da penalidade de descadastramento prevista 

no artigo 52, poderão se sujeitar ainda à perda do direito à contratação, bem como à 

suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sescoop, por prazo não superior a 2 

(dois) anos. 

Art. 55. A pessoa jurídica poderá requerer, mediante protocolo, ao Sescoop/AL, seu 

descadastramento, ou a suspensão temporária do cadastro pelo período de até 180 (cento e 

oitenta) dias, renovável por igual prazo. 

Parágrafo Primeiro. A reativação do cadastro, dentro do prazo de suspensão 

concedido, deverá ser formalizada via protocolo, mediante a atualização da 

documentação com validade expirada. 

Parágrafo Segundo. Se a reativação do cadastro for formalizada após a 

extrapolação do prazo deferido para a suspensão de cadastro, a pessoa jurídica 

e/ou o profissional autônomo deverá(ão) submeter-se a novo processo de 

cadastramento, enviando toda a documentação necessária. 

 

 Art. 56. Os prestadores de serviços são responsáveis, em qualquer época, pela 

fidedignidade e legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados. 

 Art. 57. O Sescoop/AL poderá revogar o Edital de cadastramento, sem que caiba às 

interessadas qualquer reclamação ou indenização.  



  

 

Parágrafo Primeiro.  Ocorrendo a hipótese do caput deste artigo, não caberá qualquer 

indenização aos prestadores de serviços interessados no cadastro. 

Art. 58. A pessoa jurídica cadastrada deverá manter estrutura física (mobiliário e 

equipamentos) própria, necessária para preparar os trabalhos contratados e emitir os 

relatórios necessários, não sendo permitida a execução destes nas dependências do 

Sescoop/AL, guardando respeito à autonomia e independência entre as partes. 

 Art. 59. Compete aos dirigentes e gestores do Sescoop/AL cumprir e fazer cumprir 

o que determina este Regulamento. 

Art. 60. A remuneração pelos serviços executados ocorrerá mediante o resultado 

das horas trabalhadas versus o valor da hora técnica definida pelo Conselho de 

Administração do Sescoop/AL. 

 Art. 61. A criação de novas áreas ou subáreas de cadastramento deverá ser feita 

diretamente pelo Presidente do Sescoop/AL por meio de Portaria. 

 

Art. 62. Poderá o Sescoop/AL, excepcionalmente, mediante justificativa, contratar 

pessoa não credenciada para a realização de determinado curso/evento, desde que 

obedecidas a Norma de Licitações e Contratos do Sescoop. 

Parágrafo Único. A contratação nos termos acima, poderá ocorrer, ainda, mediante 

solicitação da cooperativa ou quando o curso desejado não tiver sido programado, não 

estando, portando, incluso nas áreas de atuação. 

 

 Art.63. Os casos omissos e não previstos nesta Resolução serão submetidos a 

apreciação do Conselho de Administração do Sescoop/AL. 

 

Art. 64. Integram este regulamento:  

I. Relação de Áreas e Subáreas de Conhecimento (Anexo I); 

II. Modelo de formulário de Dados Cadastrais e Relato de Experiência - Pessoa 

Jurídica; (Anexo II); 



  

 

III. Modelo de Declaração de Inexistência de Vinculo de Exclusividade; (Anexo 

III); 

IV. Modelo de Declaração de Inexistência Mão-de-obra de Menores, em 

cumprimento ao inciso XXXIII do Artigo 7º da CFRB. (Anexo IV); 

V. Modelo de Termo de Concordância (Anexo V); 

VI. Modelo de Instrumento de Avaliação de Instrutores (Anexo VI); 

VII. Minuta de ordem de execução de serviços de instrutoria (Anexo VII) 

VIII. Minuta de contrato de prestação de serviços (Anexo V); 

 



  

 

ANEXO I – ÁREAS E SUBÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

Área 01: Administração Geral 

 

Subárea 01.1: Rotinas Administrativas 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades que permitam executar 

algumas das principais tarefas envolvidas na rotina de um setor de administração, além de 

trabalhar de acordo com as principais técnicas administrativas.  

 

Conteúdo: 

 

 Fluxo de documentos; 

 Arquivo; 

 Departamentos de uma cooperativas; 

 Constituição de uma cooperativas; 

 Preenchimento de documentos financeiros/contábeis; 

 Redação de documentos administrativos. 

Área 02: Planejamento 

 

Subárea 02.1: Planejamento Estratégico 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes os conhecimentos e as habilidades sobre o processo de 

planejamento estratégico empresarial, apresentando técnicas que demonstram o valor da 

utilização de ferramentas de planejamento como grande diferencial para as cooperativas.  

 

 



  

 

Conteúdo:  

 

 Objetivo do planejamento estratégico; 

 Contexto atual de negócios; 

 Stakeholders; 

 Definindo visão e missão; 

 Oportunidades e ameaça; 

 Pontos fortes e fracos; 

 Fatores críticos; 

 Matriz Swot; 

 Análise do ambiente externo; 

 Definição de objetivos e estratégias; 

 

Subárea 02.2: Planejamento Orçamentário 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades do planejamento 

orçamentário, orçamento matricial e os novos recursos softwares para o planejamento e 

controle orçamentário a partir de abordagens sobre as práticas usuais do mercado.  

 

Conteúdo:  

 

 As principais práticas do planejamento orçamentário; 

 Implantação do planejamento orçamentário; 

 Macro visão do processo de planejamento orçamentário; 

 O controle orçamentário; 

 O orçamento matricial; 

 Ambiente tecnológico e softwares para planejamento orçamentário; 

 



  

 

Subarea 02.3: Curso Planejamento participativo  

 

Carga horária: 12 horas  

Objetivo: fornecer subsídios teóricos e práticos para uma melhor compreensão do 

planejamento participativo na escola e seus desdobramentos, contribuindo para a 

consolidação da prática cooperativa como elemento de fortalecimento e qualificação da 

atuação docente.  

Conteúdo:  

 Conceitos de “planejamento” e “participação”;  

 Desafios e perspectivas do planejamento participativo na escola; 

 Planejamento participativo enquanto processo formativo;  

 As vantagens da integração escola-família-comunidade no 

planejamento escolar;  

 O planejamento participativo em diferentes esferas sociais; 

 

 

Área 03: Gestão Estratégica  

 

Subárea 03.1: Governança Corporativa em Cooperativas 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre o sistema de 

governança corporativa, possibilitando que eles possam identificar as melhores práticas 

para as suas cooperativas. 

Conteúdo:  

 Introdução à governança: Princípios da boa governança corporativa; código 

das melhores práticas; conflitos de interesses; competências do executivo 

principal; relacionamento com as partes interessadas (stakeholders); avaliação 

do executivo principal e da diretoria. 

 



  

 

 Legislação e controles da governança; sistemas de controle e supervisão 

dos atos dos administradores; o ambiente regulatório da governança 

corporativa; direitos e deveres dos cooperados; AGO, AGE e Assembleia 

especial. 

 

 

 Conselho de administração: Visão geral sobre as atribuições do conselho 

de administração; missão e atribuições; os papéis do conselho; composição; 

comitês do conselho; relacionamento com cooperativas e demais 

stakeholders; o processo de tomada de decisão do conselho de 

administração. 

 

 Ética: Visão prática da ética; relação das empresas com a sociedade e o 

meio ambiente; a importância das empresas na sociedade moderna; ética nas 

empresas; os principais tipos de código de conduta; fatores críticis de sucesso 

dos códigos de conduta.  

 

Subárea 03.2: Criatividade e Inovação 

Carga horária: 16 horas 

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre criatividade, 

possibilitando a visualização da sua capacidade de mobilizar a capacidade criativa no 

enfrentamento de novas situações em seu dia a dia de trabalho, que permitam utilizar 

projetos criativos, com base em conceitos e práticas técnicos, administrativos e científicos.  

 

Conteúdo:  

 

 O pensamento criativo; 

 Os lados do cérebro; 



  

 

 Bloqueios e resistência; 

 Ferramentas da criatividade; 

 Chuva de idéias; 

 Exercícios e simulações. 

 

Subárea 03.3: Curso Mercados competitivos exigem cooperativas competitivas  

Carga horária: 12 horas  

 

Objetivo: despertar nos dirigentes, cooperados e conselheiros o interesse em empreender 

coletivamente, tornando suas cooperativas mais competitivas em um mercado cada vez 

mais globalizado.  

Conteúdo:  

 Tendências, oportunidades e riscos do novo Brasil;  

 Cooperativismo e empreendedorismo, diferenças e igualdades; 

 Cumprimento de Objetivos e metas; 

 Atitudes que fazem a diferença;  

 Foco, energia e disciplina;  

 Para que mexer em time que está ganhando?  

 Pensamento estratégico: a diferença entre trabalhar no seu negócio e 

trabalhar o seu negócio;  

 Negociação eficiente e positiva;  

 Como reduzir, ainda mais, seus custos;  

 Novas formas de empreender e obter sucesso 

 

Subárea 03.04 :Palestra Gestão da mudança  

 

Carga horária: 03 horas 

 



  

 

Objetivo: sensibilizar os participantes quanto aos processos de mudança e inovação que 

ocorrem nas organizações, fazendo-os perceber a importância de se estar atento às novas 

necessidades e expectativas do mercado.  

Conteúdo:  

 O processo de mudanças;  

 A necessidade de mudar;  

 Conflitos e resistência às mudanças;  

 Encarando as mudanças de forma positiva. 

 

 

Área 04: Contabilidade e Finanças  

 

Subárea 04.1: Contabilidades para Cooperativas 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Fornecer conhecimentos e desenvolver habilidades para que os participantes 

consigam atuar e tomar decisões com base em dados contábeis e demonstrações 

financeiras.  

 

Conteúdo: 

 

 Introdução à contabilidade; 

 Noções da composição do balanço patrimonial; 

 Demonstração do resultado do exercício; 

 Análises vertical e horizontal; 

 Nomenclatura cooperativista; 

 Contextualização da contabilidade no ato cooperativo e não cooperativo; 

 Novas normas de contabilidade para cooperativas; 

 Destinação do resultado do ato cooperativo e não cooperativo; 



  

 

 Demonstração das sobras, perdas e fundos; 

 Tratamento dos fundos; 

 Prestação de contas; 

 Outros conteúdos considerados relevantes.  

Subárea 04.2: Curso para Preenchimento GFIP 

 

Carga horária: 8 horas 

 

Objetivo: Demonstrar, de forma clara e didática aos participantes o correto preenchimento 

e envio das informações por meio da GFIP, a fim de evitar possíveis ônus em decorrência 

da aplicação das multas administrativas. 

 

Conteúdo:  

 

 Conceito de GFIP; 

 Quem deve declarar; 

 O que deve ser informado na GFIP; 

 Prazo de entregar e recolher; 

 GFIP - Crime e Sonegação - Lei 9983/2000 

 Multa; 

 Tipos de GFIP - Códigos de Recolhimento; 

 Base de cálculo; 

 Previdência – FGTS. 

 

Subárea 04.3: IRPF – Livro Caixa  

 

Carga horária: 4 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para estruturar o livro caixa. 

 



  

 

Conteúdo: 

 

 Conceito de livro caixa; 

 Benefícios da escrituração do livro caixa; 

 O que escriturar no livro caixa; 

 Principais despesas dedutíveis no livro caixa; 

 Principais despesas indedutíveis; 

 Regras de escrituração; 

 Softwares para auxílio; 

 Exemplos e exercícios. 

Subárea 04.4: INSS e Tributação  

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Apresentar aos técnicos das cooperativas as alterações na legislação fiscal.  

 

Conteúdo:  

 

 Implementação do SPED Contábil; 

 Implementação do SPED Fiscal; 

 Regime Tributário de Transição (RTT); 

 FCONT; 

 E-Lalur; 

 Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos; 

 Apuração do Resultado Tributável; 

 Recolhimento do IRPJ e CSLL por Estimativa; 

 Ajuste Anual do IRPJ e CSLL; 

 Tributação das Aplicações Financeiras; 

 PIS e COFINS: Regime Cumulativo; 

 PIS e COFINS: Regime não Cumulativo; 



  

 

 ISS; 

 INSS: Cooperativas de Trabalho x Tomadores dos serviços; 

Área 05: Gestão Financeira  

 

Subárea 05.1: Gestão Financeira Pessoal 

 

Carga horária: 08 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para compreender noções 

básicas de finanças pessoais, reconhecer e entender os benefícios de fazer um planejamento 

financeiro.  

 

Conteúdo: 

 

 Introdução ao conceito de orçamento familiar; 

 Como planejar seu orçamento familiar; 

 Despesas e receitas; 

 Juros; 

 Produtos do mercado financeiro; 

 Explorando seu potencial.  

 

 

Subárea 05.2 : Curso Prevenção à lavagem de dinheiro  

 

Carga horária: 12 horas  

Objetivo: dar aos participantes conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro 

mais comuns no mercado, habilitando-os a atuarem preventivamente frente a esse problema 

e orientando-os quanto à legislação sobre a prevenção contra crimes de lavagem, ocultação 

de bens direitos e valores, para que assim estejam preparados para atender as auditorias 

diretas dos órgãos fiscalizadores. 



  

 

 Conteúdo:  

 Introdução.  

  O que é lavagem de dinheiro.  

  A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais.  

 Legislação Brasileira.  

 Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de 

dinheiro.  

  Setores mais visados.  

  Etapas da lavagem de dinheiro.  

 Indícios de lavagem de dinheiro – análise.  

 Dicas de prevenção.  

  Estudos de casos reais 

 

 

 

Área 06: Projetos _Processos 

 

Subárea 06.1: Gestão de Projetos  

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre os principais conceitos 

e práticas utilizados em projetos, permitindo-lhes exercer sua gestão de forma mais 

produtiva e conduzir as equipes responsáveis por essa atividade com maior propriedade.  

 

Conteúdo: 

 

 Clico de vida de um projeto; 

 Objetivos e princípios; 

 Fases de um projeto; 



  

 

 Análise de riscos aplicada a projetos; 

 Escopo do projeto; 

 Datas do projeto; 

 Nivelamento de recursos; 

 Mecanismos de controle; 

 Plano de Ação; 

 Encerramento do projeto.  

Subárea 06.2: Curso de Libras 

 

Carga horária: 16 horas 

 

Objetivo: Dar ao profissional conhecimentos da comunicação em língua brasileiras de 

sinais para utilização na aera de trabalho ou no convívio social.  

 

Conteúdo: 

 

 LIBRAS é Lei. Direito de TODOS; 

 A História do Surdo e sua Linguagem, Identidade e Cultura; 

 Inclusão um termo dentro da exclusão; 

 Estudo da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), da sua estrutura 

gramatical; de expressões manuais, gestuais e do seu papel para a 

comunidade surda. 

 

Área 07: Desenvolvimento de Negócios   

 

Subárea 07.1: Excelência no Atendimento ao Cliente 

 

Carga horária: 16 horas  

 



  

 

Objetivo: Dar aos participantes o conhecimento e a compreensão das ferramentas que 

auxiliam a conquistar e fidelizar o cliente através da excelência no atendimento.  

 

Conteúdo: 

 

 Desafios no atendimento e na gestão do relacionamento com o cliente; 

 Tendências e paradigmas na construção de relação com clientes; 

 Marketing no atendimento; 

 Aprimorando a criação de valor nas relações cliente  X fornecedor; 

 Eficiência, efetivação e efetividade no relacionamento com o cliente; 

 Comunicação e postura no atendimento com foco em resultados; 

 Atitudes e comportamentos vinculados a excelência no atendimento; 

 Estruturação de equipes de atendimento focadas na excelência ao cliente; 

 Avaliando a qualidade no atendimento ao cliente; 

Subárea 07.2: Formação de Preço  

 

Carga horária: 16 horas  

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimentos sobre os conceitos estratégicos 

competitivos de gestão de uma cooperativa com base na formação adequada de preços, e as 

habilidades para atuar de acordo com conceitos.  

 

Conteúdo:  

 

 Como formar o preço de venda: Compras e estoques, custos e preços, 

marketing e vendas, finanças, recursos humanos; 

 Implantação e manutenção de controles internos;  



  

 

 Relatórios gerenciais para controle das operações; 

 Custos X despesas; 

 Margem de Lucro; 

 Valores agregados; 

 Custeio variável direto; 

 Despesas financeiras/descontos; 

 Custo da mercadoria; 

 Preço de venda – Fator Mark – Up; 

 Mix – Formação de preço de vários itens; 

 Estratégia na formação de preço; 

 Tipos de preço. 

Subárea 07.3: Marketing, Publicidade e Vendas 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para que consigam melhor 

interpretar o cliente e suas necessidades, bem como para estruturar as principais ações de 

marketing em cooperativas.  

 

Conteúdo: 

 

 Marketing de produtos e serviços em cooperativas; 

 Direito do consumidor: Aspectos legais e éticos na regulação das atividades 

de marketing; 

 Sistema operacional do marketing moderno; 

 Ponto de venda; 

 Estratégia dos 4 P’S; 

 Indicadores de marketing em cooperativas; 

 Plano de marketing; 

 Marketing de relacionamento; 



  

 

 O ciclo de vendas; 

 Tipos e atitudes de clientes; 

 O processo de comunicação com o cliente; 

 Planejamento de vendas.  

 

Subárea 07.4: Palestra Estratégia de vendas  

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: dar aos participantes conhecimentos que desenvolvam a arte de vender em 

diversos segmentos e permitam rever posturas frente ao cliente e preparar uma excelente 

apresentação do seu produto ou serviço.  

Conteúdo:  

 Preparação para a atividade de vendas através da correta prospecção e 

qualificação do seu cliente.  

 Sintonia com o cliente- saber como se apresentar, causar uma primeira boa 

apresentação. 

 Necessidade - o acreditar que as pessoas agregam valor para as coisas e 

que o bom vendedor deve descobrir esses valores e utilizá-los ao seu favor.  

 Proposta - o momento certo de falar sobre seu produto ou serviço tendo a 

certeza que está alinhado com a necessidade e o desejo do cliente.  

 Objeções – como trabalhá-las após a colocação da proposta  

 Fechamento - momento onde a venda se realiza e deve ser conduzido com 

muito cuidado e atenção.  

 Pós-venda - acompanhar o cliente após a venda, medir sua satisfação, 

corrigir algo que não estiver no planejamento, e o mais importante, vender 

de novo. 

 

Subárea 07.5: Palestra Gestão do tempo  

 



  

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: proporcionar aos participantes oportunidades de aperfeiçoamento profissional e 

sobre como gerenciar melhor o tempo.  

Conteúdo: 

 O tempo como matéria – prima indispensável à realização de Objetivos e 

metas  

 Identificando prioridades 

 O conceito do tempo linear e circular 

 

Subárea 07.6 : Curso sobre Técnicas de Prospecção de Mercado 

 

Carga Horaria: 12 horas 

Objetivo: Analisar, estudar, identificar e contactar oportunidades oferecidas pelo mercado. 

Conteúdo:  

 Identificação dos Clientes,  

  Visitas Pessoais, Elaboração de Propostas, Estratégias de Marketing. 

 

Subárea 07.7: Curso de Montagem e Modelagem 

 

Carga Horaria: 12 horas. 

Objetivo: Capacitar sobre técnicas de modelagem, corte e montagem de peças do vestuário.  

Conteúdo: 

 Corte e Costura em Tecido plano, 

 Corte e costura em malharia, 

 Corte e costura em Fardamentos,  

 Corte e costura em Roupa de Festa,  

 Corte e Costura em Cama e Mesa.  

 

 



  

 

Área 08: Gestão de Pessoas 

 

Subárea 08.1: Inteligência Emocional 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos sobre as técnicas de auto gestão, 

habilitando-os para usá-las em busca de mudanças na sua atitude mental, para condução de 

suas vidas de forma mais positiva e saudável. 

 

Conteúdo:  

 

 Influencia das emoções no comportamento; 

 Os diversos tipos de inteligência e a inteligência emocional; 

 Competência emocional; 

 Como lidar com as emoções: Autocontrole e empatia; 

 O aprendizado do equilíbrio emocional através de práticas contínuas; 

 Técnicas de autossugestão – Treinando a mente;  

 Avaliando as emoções;  

 Motivação e mudança de atitude mental.  

Subárea 08.2: Equipes e Motivação 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para entender e incorporar os 

segredos da motivação e lideranças em todos os aspectos inerentes à necessidade da 

obtenção de altas performances em ambiente corporativo, nos níveis de equipe e pessoal.  

 

Conteúdo: 

 

 Princípios de motivação do ser humano; 



  

 

 Como motivar seus funcionários; 

 A importância dos feedbacks no desenvolvimento dos profissionais; 

 Auto-análise dos estilos de liderança; 

 Como podemos motivar pessoas e equipes; 

 A motivação como fator para o sucesso pessoal e organizacional; 

 Motivação e estímulo/motivação e culpa: Os segredos da motivação.  

Subárea 08.3: Marketing Pessoal 

 

Carga horária: 8 horas  

 

Objetivo: Levar os participantes a refletir e participar de vivências sobre a importância do 

marketing pessoal no sucesso da sua carreira profissional.  

 

Conteúdo: 

 

 Credibilidade: A importância da imagem positiva; 

 Apresentação pessoal; 

 Padrões de comportamento; 

 Ética. 

 

Subárea 08.4: Palestra O momento de escolha profissional 

  

Carga horária: 03 horas  

 

Objetivo: propiciar ao participante a reflexão sobre a multiplicidade de aspectos 

envolvidos na escolha profissional, a qual depende de fatores individuais e sociais. Mostrar 

alguns aspectos e condições que favorecem o momento da escolha profissional, de forma a 

ampliar seu conhecimento sobre as alternativas de ação, estimulando atitudes, 

conhecimentos e habilidades importantes para a resolução de conflitos vivenciados neste 

período da escolha, bem como seu autoconhecimento.  



  

 

Conteúdo:  

 O que é escolha – aspectos envolvidos;  

 Responsabilidade da escolha profissional;  

 Mitos e verdades sobre as profissões;  

 Autoconhecimento – por onde começar;  

 Planejamento de Carreira - como fazer;  

 Competências necessárias para o momento da escolha;  

 Aprendizagem – busca pelo conhecimento técnico, social, psicológico. 

Público Alvo: todas as pessoas que desejam pensar mais profundamente a 

respeito de sua escolha profissional. Tanto para as pessoas que ainda não 

escolheram suas profissões. 

 

Subárea 08.5: Palestra Feedback 

 

 Carga horária: 03 horas  

Objetivo: capacitar os líderes e responsáveis por equipes para a conscientização de dar e 

receber feedback aos colaboradores  

Conteúdo:  

 O processo de comunicação; 

  Autoconhecimento e feedback;  

 Exposição e feedback;  

 Finalidade e tipos de feedback.  

 

Subárea 08.6: Palestra Ética empresarial 

 

 Carga horária: 03 horas  

 



  

 

Objetivo: oferecer aos participantes o conhecimento e a compreensão dos valores e 

princípios que regem a ética e que, no âmbito das organizações, viabilizam a sua gestão e a 

sua responsabilidade social.  

Conteúdo: 

 Valores e princípios éticos 

 Cultura organizacional ética 

 Critério de ética e código de ética - o que è?  

 

Subárea 08.7: Palestra Inteligência emocional no trabalho  

 

Carga horária: 03 horas 

  

Objetivo: promover melhorias nas relações interpessoais através de recursos da inteligência 

emocional de forma a mudar as atitudes mentais e (re) conhecer as emoções para lidar com 

outro no dia a dia de trabalho de forma assertiva e saudável.  

Conteúdo:  

 Conceito de inteligência emocional  

 Aplicabilidade da IE no trabalho  

 (re) conhecendo as próprias emoções  

 (re) conhecendo as emoções nos outros  

 O processo de resiliência e automotivação 

 Estabelecendo a empatia  

 Assertividade na comunicação  

 A sinergia e o trabalho em equipe. 

 

Subárea 08.8: Palestra Administração de conflitos  

 

Carga horária: 03 horas 



  

 

 Objetivo: proporcionar aos participantes oportunidades de aperfeiçoamento profissional e 

como lidar com os conflitos dentro da instituição.  

Conteúdo: 

 Conflito: o que é?  

 Formas de lidar com o conflito  

 Visão negativa x visão positiva  

 Conflitos como constante no mundo globalizado 

 Tipos de conflito 

 Benefícios do conflito  

 Causas do conflito 

 

Área 09: Liderança 

 

Subárea 09.1: Relações Interpessoais 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades que permitam desenvolver 

uma comunicação mais eficaz, visando melhorar a qualidade dos relacionamentos entre as 

pessoas, tornando as atividades e relações profissionais mais harmoniosas e a comunicação 

mais eficaz.  

 

Conteúdo: 

 

 A importância da comunicação; 

 Percepção de si e do outro; 

 Relacionamentos interdependentes; 

 Barreiras à comunicação; 

 Flexibilidade mental e atitudinal; 

 A arte de ouvir e se fazer ouvir; 



  

 

 Ferramentas comportamentais para a qualidade no relacionamento 

interpessoal; 

 Competência interpessoal; 

 A dinâmica de grupo nas relações interpessoais. 

Área 10: Desenvolvimento Social 

 

Subárea 10.1: Responsabilidade Social  

 

Carga horária: 4 horas 

 

Objetivo: Dar aos participantes os conhecimentos e as habilidades que permitam 

compreender a importância da responsabilidade social como fator preponderante para a 

consolidação do sucesso organizacional, bem como utilizar ferramentas para a gestão dessa 

responsabilidade.   

 

Conteúdo: 

 

 O que é uma organização socialmente responsável; 

 Marketing social; 

 Gestão da responsabilidade social; 

 Desenvolvimento sustentável e consumo consciente. 

Área 11: Saúde, Cidadania e Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Subárea 11.1: Qualidade de Vida nas Organizações 

 

Carga horária: 8 horas  

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento de 

ações que auxiliem na construção de cooperativas saudáveis no que tange ao ambiente 

interno de trabalho e sua interação com o contexto externo.  

 



  

 

Conteúdo: 

 

 Clima organizacional; 

 Relações interpessoais; 

 Comportamento preventivo; 

 Controle de stress; 

 Atividade física; 

 Qualidade de vida no trabalho.  

Subárea 11.2: Ginástica Laboral 

 

Carga horária: 1 hora  

 

Objetivo: Prevenir doenças ocupacionais, promover a saúde e a qualidade de vida de 

funcionários de cooperativas e cooperados, fortalecer e incentivar a prática de atividades 

físicas, o comportamento preventivo e o desenvolvimento de ações para a melhoria da 

qualidade de vida nas cooperativas.  

 

Conteúdo: 

 

 Alongamento; 

 Exercícios de postura; 

 Exercício de respiração; 

 Relaxamento muscular; 

 Flexibilidade das articulações; 

 Dinâmicas de grupo. 

Observação: A ginástica ocorre em sessões de 1 hora, duas vezes por semana, de acordo 

com a demanda recebida da cooperativa.  

 

Subárea 11.3: Atividade de Prevenção a Saúde 

 



  

 

Carga horária: 8 horas 

 

Objetivo: Desenvolver atividade preventiva as doenças e melhoria na qualidade de vida 

dos trabalhadores. 

 

Conteúdo: 

 

 Vacinação; 

 Teste de glicemia capilar; 

 Índice de Massa Corpórea; 

 Verificação da pressão arterial; 

 Serviços de oftalmologia. 

Subárea 11.4: Ação de Cidadania 

Carga horária: 6 horas  

 

Objetivo: Ajudar a reduzir as desigualdades sociais. A iniciativa beneficia e garante acesso 

gratuito a uma série de serviços de promoção à cidadania. 

 

Conteúdo: 

 

 Documentação; 

 Saúde; 

 Saúde bucal; 

 Lazer; 

 Atividades lúdicas com criança; 

 Cortes de cabelo 

 Massagem. 

Subárea 11.5: Oficina de Prevenção a Saúde Bucal 

 

Carga horária: 6 horas  



  

 

 

Objetivo: Promover a saúde no nível de atenção primária a saúde bucal, com o objetivo de 

transmitir conhecimentos do universo odontológico de maneira lúdica e com atividades 

práticas.  

 

Conteúdo: 

 

 Prevenção de agravos bucais; 

 Escovação dental supervisionada; 

 Auto-exame bucal; 

 Orientação de alimentação saudável; 

 Uso racional de fluoretos; 

 Atendimento clínico. 

Subárea 11.6: Curso de Formação em Dependência Química 

 

Carga horária: 28 horas  

 

Objetivo: Capacitar pessoas interessadas na temática sobre o uso indevido de drogas, 

propiciando a aquisição e o aprofundamento de conhecimentos teóricos para o 

desenvolvimento de habilidades no planejamento e organização, nos diversos dispositivos 

direcionados ao acolhimento e tratamento de usuários de substâncias psicoativas.   

 

Conteúdo:  

 

 Alterações metabólicas das substâncias psicoativas (drogas); 

 Comportamento dependente; 

 As fases da dependência química; 

 Classificação das drogas e atuação das drogas no sistema nervoso; co-

morbidades psiquiátrica; 

 Fatores de risco e proteção; 



  

 

 Prevenção e redução de danos; 

 O papel da família e as políticas públicas; 

 A rede de atendimento (conhecendo parceiros e montando rede) 

 Momentos atuais da dependência química; 

 Abordagens no tratamento: Tratamento farmacológico, psicoterapia 

individual e de grupo, internação voluntária e involuntária; 

 Prevenção da recaída. 

 

Subárea 11.7: Palestra Convivendo com a hipertensão  

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: Esclarecer sobre a doença hipertensão e seus fatores predisponentes, destacando 

medidas preventivas, a importância do correto tratamento e as complicações advindas da 

doença. O foco da palestra é eminentemente preventivo e educativo.  

Conteúdo:  

 O que é hipertensão;  

 Como é feito o diagnóstico da hipertensão; 

 O que predispõe um indivíduo a tornar-se hipertenso;  

 Como se trata a hipertensão;  

 Complicações da hipertensão;  

 Importância de um correto tratamento;  

 Como prevenir a doença.  

 

Subárea 11.8: Palestra Convivendo com o diabetes  

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: esclarecer sobre a doença diabetes e seus fatores predisponentes, destacando 

medidas preventivas, a importância do correto tratamento e as complicações advindas da 

doença. O foco da palestra é eminentemente preventivo e educativo. 



  

 

 Conteúdo:  

 O que é diabetes;  

 Como é feito o diagnóstico da diabetes e de seus diferentes tipos;  

 O que predispõe um indivíduo a tornar-se diabético;  

 Como se trata a diabetes;  

 Complicações da diabetes;  

 Importância de um correto tratamento;  

 Como prevenir a doença. 

 

Subárea 11.9: Palestra Saúde bucal 

  

Carga horária: 03 hora  

 

Objetivo: orientar e ensinar os participantes sobre a importância da higiene dos dentes e do 

cuidado com a alimentação. 

 Conteúdo:  

 Cáries e doenças bucais;  

  Escovação e prevenção; 

 Alimentação balanceada; 

 Produtos de higiene bucal;  

 O flúor;  

 Cuidados especiais; 

 Os dentistas.  

 

Subárea 11.9: Palestra A importância da atividade física  

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: explicitar a importância da prática de atividade física para a manutenção e 

melhoria da qualidade de vida.  



  

 

Conteúdo:  

 Sedentarismo e suas reações;  

 Benefícios da prática da atividade física;  

 Exercícios mais indicados para a melhoria da qualidade de vida; 

 Cuidados essenciais para a prática de atividade física.  

 

Subárea 11.11: Palestra Nutrição para a saúde  

 

Carga horária: 03 horas 

  

Objetivo: tratar das questões alimentação saudável, prevenção e controle de doenças 

relacionadas à insegurança alimentar.  

Conteúdo:  

 Nutrição e reeducação alimentar; 

 Práticas alimentares saudáveis;  

 Qualidade dos alimentos: informações nutricionais e alimentos;  

 Essenciais;  

 Higiene dos alimentos: planejamento, compra, manipulação e 

armazenamento;  

 Técnicas de aproveitamento integral dos alimentos; 

 Elaboração de cardápios nutritivos;  

 Alimentação x prevenção de doenças (obesidade, diabetes, colesterol, 

triglicérides, entre outras). 

 

 

Subárea 11.12: Palestra Prevenção de acidentes de trabalho na saúde  

 

Carga horária: 03 horas  



  

 

Objetivo: sensibilizar o profissional para a prevenção de acidentes de trabalho, iniciando o 

processo de cultura e segurança. 

 Conteúdo: 

 Cultura de segurança como pilar da prevenção;  

 Contexto atual de acidentes de trabalho na saúde;  

 Impacto de acidentes de trabalho para o profissional e instituição;  

 Como prevenir os incidentes e acidentes de trabalho 

 

Subárea 11.13: Palestra Programas de Saúde e Segurança no Trabalho  

 

Carga horária: 04 horas  

Objetivo: Orientar sobre os programas de SST existentes e sua aplicabilidade.  

Conteúdo:  

 CIPA.  

 SIPAT. 

 Gerenciamento de riscos.  

 Prevenção e controle de riscos. 

 Ergonomia. VI. Higiene do trabalho.  

 Proteção contra incêndio e explosões. 

 Insalubridade e periculosidade. 

 Uso de EPIS e EPCS. X. OHSAS 180000 

 

Subárea 11.14: Palestra Projeto Cultura Ergonômica  

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: Incentivar e orientar as cooperativas no desenvolvimento de projetos de saúde e 

segurança no trabalho.  

Conteúdo: Módulo I  

 Introdução à Ergonomia Conteúdo  



  

 

  O que é ergonomia;  

 História da Ergonomia;  

 Bases Legais;  

 Exemplos de Ergonomia aplicada.  

Módulo II  

 O ser humano e suas limitações Conteúdo  

  Quem somos nós? 

 Noções de Fisiologia;  

 Noções de Antropometria;  

 Noções de Biomecânica; 

 Exemplos de Ergonomia Aplicada.  

Módulo III  

 Organização do Trabalho Conteúdo  

 Noções de Organização do Trabalho;  

 Taylorismo, Fordismo e Sistema Toyota; 

 Diferença entre Tarefa e Atividade; 

 Exemplos de Ergonomia aplicada. Módulo  

 Informação e Comunicação Conteúdo  

 Introdução à Ergonomia Cognitiva; 

 Processos de Informação e Percepção;  

  Experiência X Conhecimento;  

  Comunicação e Usabilidade; 

 

 Módulo IV 

 Planejando a Ergonomia Conteúdo 

 O que é Análise Ergonômica do Trabalho;  

 Identificando demandas ergonômicas;  

 Riscos de Acidentes;  

 Doenças Relacionadas ao Trabalho;  



  

 

 Priorizando demandas; 

Módulo V  

 Analisando e Compreendendo o trabalho Conteúdo  

  Análise da demanda;  

  Requisitos e obejtivos da tarefa;  

 Condições de trabalho;  

 Ferramentas de ergonomia; 

 

 Módulo VII  

 Transformando o ambiente de trabalho Conteúdo  

 Recomendações Ergonômicas;  

 Facilidade X Investimento;  

 Plano de Ação;  

Módulo VII  

 Gestão de Ergonomia Conteúdo 

 Indicadores de Ergonomia;  

 Ergonomia de Concepção e Correção;  

 Histórico e retorno de experiência;  

 Interface com outras; Módulo  

 Comitê de Ergonomia Conteúdo  

 Comitê de Ergonomia;  

 Matriz de Responsabilidades;  

 Acompanhamento de melhorias;  

 

 

Subárea 11.15 : Palestra Saúde Bucal Kids – palestra com dinâmicas interativas 

  

Carga horária: 03 Horas 



  

 

Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde bucal. Conteúdo: I. Para que 

servem os dentes?; II. De onde nascem os dentes?; III. Como fazer para ter dentes sempre 

saudáveis?; IV. Quem são os vilões que prejudicam os dentes?; V. Atividades lúdicas e 

interativas usando os sentidos das crianças. 

 

Subárea 11.16: Palestra Nutrição para Saúde Kids 

 

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: Incentivar práticas saudáveis, educar para saúde. 

 Conteúdo:  

 Para que servem os alimentos 

  De onde vem minha comida 

  Quais alimentos me fazem bem 

 Quais são os grandes vilões de uma alimentação saudável 

 Quando eu posso comer doces 

 Atividades lúdica 

 

Subárea 11.17: Oficina sobre Nutrição 

 

Carga horaria:  72 horas 

Objetivo: Conhecer a cadeia alimentar e seus beneficiamentos 

Conteúdo:  

 Planejamento Alimentar,  

 Conhecer e trabalhar com nutrientes,  

 Beneficiamento de produtos,  

 Cadeia Alimentar,  

 Construção de Receitas,  

 Manejo e Conservação de Alimentos.  

 



  

 

 

Área 12: Meio Ambiente 

 

Subárea 12.1: Educação Ambiental 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Fornecer uma visão geral dos problemas ambientais em nível global, suas causas 

e consequências no presente e no futuro, de moda a construir nos participantes o 

conhecimento ambiental com base em marcos referenciais e no vínculo da educação 

ambiental com a ética, habilitando-os a se tornar responsáveis pela construção sustentável 

do presente e do futuro. 

  

Conteúdo: 

 

 O estado do meio ambiente no mundo: Consumo, água doce, mudanças 

climáticas, aquecimento global e biodiversidade; 

 Desenvolvimento sustentável; 

 Marcos referenciais: Eco 92, conferência de Estocolmo, congresso de 

Moscou, entre outros; 

 Educação ambiental e ética: Progresso sem limites, relação homem X 

natureza; pensamento ocidental sobre a natureza; valores ambientais, 

atitudes antiecológicas; 

 Educação ambiental visando o desenvolvimento global; 

 Princípios para uma ética ambiental; 

 Conscientização ambiental por meio de práticas sustentáveis.  

Área 13: Comunicação 

 

Subárea 13.1: Técnicas de Apresentação 

 



  

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes os conhecimentos e as habilidades para dar e receber 

informações, ampliando o entendimento do receptor e minimizando os ruídos e resistências 

em relação ao que está sendo transmitido.  

 

Conteúdo: 

 

 Comunicação individual e organizacional; 

 Comunicação assertiva e receptiva; 

 Tipos de comunicação; 

 Estilos de comunicação X Perfis profissionais e níveis hierárquicos; 

 Barreiras de comunicação; 

 Alinhamento na abordagem e atendimento ao cliente interno; 

 Negociações pró-ativas e produtivas; 

 Diferentes linguagens.  

Subárea 13.2: Como Falar em Público 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre as técnicas e 

ferramentas necessárias para transmitir credibilidade no momento de expressar idéias, 

possibilitando uma comunicação organizada, clara, natural e convincente durante suas 

apresentações.  

 

Conteúdo: 

 



  

 

 Características de uma boa apresentação; 

 Timidez e medo de falar; 

 Como lidar com o medo; 

 Processo de comunicação; 

 Aparência, postura. Movimentação, expressões faciais e gestos; 

 Articulação da fala, ritmo, entonação da voz, ênfase, ampliação do vocabulário, 

vícios de linguagem, gramática para comunicação oral e objetividade; 

 Interpelação e Argumentação; 

 Etapas da apresentação, uso de recursos áudio visuais, formas de tornar o discurso 

mais atraente; 

 Ações perante as diferentes reações da platéia, preparação para a fala de improviso.  

Subárea 13.3: Programação Neurolinguística 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre as técnicas de 

programação neurolinguística, visando sua aplicação no dia a dia, no seu trato com clientes, 

durante o atendimento em geral, nas negociações diversas e nas participações em reuniões.  

Conteúdo: 

 

 Formação de uma imagem positiva perante o cliente; 

 Construir relacionamentos satisfatórios; 

 Identificar necessidades dos clientes para, assim, gerar oportunidades; 

 Trabalhar a adversidade, saber solucionar problemas que emergem; 



  

 

 Teoria da adversidade – Trabalhando os problemas como desafios; 

 Superando barreiras com o potencial existente em cada um.  

Subárea 13.4: Redação Empresarial e Atualização Gramatical 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes os conhecimentos e habilidades que permitam uma boa 

comunicação escrita, através da utilização de técnicas de redação empresarial e da 

elaboração de textos objetivos, redigidos corretamente, considerando-se as atualizações 

gramaticais realizadas na língua portuguesa. 

 

Conteúdo: 

 

 Técnicas básicas e avançadas de redação empresarial; 

 Atualização gramatical/ortografia; 

 Textos empresariais (e-mail, cartas, relatórios e comunicação interna); 

 As bases da comunicação empresarial; 

 Reconhecer e corrigir erros e desvios; 

 A importância dos leitores no processo redacional; 

 Etiqueta na internet; 

 Técnicas de organização das idéias, 

 Linguagem e estilo; 

 Edição de textos.  

Área 14: Informática 

 



  

 

Subárea 14.1: Introdução à Informática  

 

Carga horária: 20 horas  

 

Objetivo: Desenvolver habilidades técnicas e operacionais, sobre as principais funções e 

conceitos de informática em nível de usuário iniciante.  

Conteúdo: 

 Introdução: Conceito de “Hardware” e de “Software”; 

 “Softwares” Alternativos ao Windows; 

 Sistemas operacionais; 

 Ambiente gráfico; 

 Microsoft Windows; 

 Trabalhando com janelas; 

 Organizando pastas e arquivos; 

 Windows Explorer; 

 Trabalhando com Word; 

 Trabalhando com arquivos e imprimindo textos; 

 Trabalhando com o Excel e formatação de planilhas; 

 Criando planilhas de cálculo; 

 Imprimindo planilhas; 

 Criando gráficos.  

Subárea 14.2: Excel Básico 

 

Carga horária 16 horas  

 

Objetivo: Desenvolver habilidades técnicas e operacionais para que os participantes 

consigam executar o programa Excel em suas funcionalidades básicas.  

Conteúdo:  

 

 Barras de ferramentas; 



  

 

 Menus de opções e resumidos; 

 Planilhas e pastas de trabalho; 

 Como agilizar o preenchimento e a movimentação de dados; 

 Inserção de dados na planilha; 

 Funções; 

 Formatação; 

 Pesquisar; 

 Trabalhando com o menu janelas e com dados; 

 Gráficos; 

 Proteção; 

 Impressão; 

 Teclas répidas.  

Subárea 14.3: Excel Intermediário 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Desenvolver habilidades técnicas e operacionais para que os participantes 

consigam executar o programa excele em suas funcionalidades intermediárias. 

 

Conteúdo:  

 Criando listas de ordenação personalizadas; 

 Operadores lógicos: A diferença entre “E” e “Ou”; 

 Definindo e utilizando faixas de critários; 

 Definindo critérios para validação de dados; 

 Tabelas dinâmicas; 

 Classificação e formatação de células vazias; 

 Gráficos dinâmicos; 

 Análise de dados com o Excel; 

 Atingindo objetivos; 

 Formulários; 



  

 

 Filtros.  

Subárea 14.4: Excel Avançado  

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Desenvolver habilidades técnicas e operacionais para que os participantes 

consigam executar o programa excele em suas funcionalidades avançadas.  

Conteúdo:  

 

 Formulas avançadas; 

 Funções; 

 Trabalhando com listas de dados; 

 Exportação e importação de dados; 

 Análise, cenários e consolidação de dados; 

 O modelo de objetos do Excel; 

 Formulários personalizados; 

 Aplicativos. 

Subárea 14.5: Curso ITIL V3 

 

Carga horária: 24 horas  

 

Objetivo: Identificar os princípios e conceitos e gerenciamentos de serviço de TI; os 

benefícios de implementar o ITIL em uma organização; os processos de gerenciamento e 

como eles mapeiam o ciclo de vida do serviço; os fatores que afetam a eficácia do ciclo de 

vida do serviço.  

 

Conteúdo: 

 

 Introdução; 

 Gerenciamento de Serviço como uma Prática; 



  

 

 Ciclo de Vida do Serviço; 

 Ciclo de Vida do Serviço (Continuação); 

 Estratégia do Serviço; 

 Estratégia do Serviço (Continuação); 

 Desenho do Serviço; 

 Estudo do Material – Exercício; 

 Desenho do Serviço; 

 Desenho do Serviço (Continuação); 

 Transição de Serviço; 

 Transição de Serviço (Continuação); 

 Operação de Serviço; 

 Operação de Serviço (Continuação); 

 Estudo do Material- Exercício; 

 Operação de Serviço (Continuação); 

 Melhoria Contínua de Serviço; 

 Tecnologia e Arquitetura; 

 Preparação para o Exame; 

 Avaliação; 

 Exame (Certificação). 

 

Área 15: Educação 

 

Subárea 15.1: Formação de Multiplicadores 

 

Carga horária: 32 horas  

 

Objetivo: Desenvolver nos profissionais de áreas diversas a competência pedagógica, 

direcionada para a prática das atividades das empresas cooperativas, a fim de sistematizar o 

processo de ensino e aprendizagem no Sistema Cooperativista. 

 

Conteúdo: 



  

 

 

Módulo - 8 horas 

Fundamentos para a Prática Cooperativista 

 Filosofia Cooperativista; 

 A Empresa Cooperativa; 

 Legislação Cooperativa – Federal e Estadual; 

 Sistema Cooperativista Brasileiro (OCB e SESCOOP); 

 O Sistema Cooperativista como alternativa de desenvolvimento sustentável; 

 Programas do Sistema OCB-SESCOOP/AL. 

Módulo II – 8 horas  

Fundamentos para a Prática Docente  

 A Pedagogia da Cooperação; 

 Competências da Docência; 

 Processo de Comunicação; 

 Métodos de Ensino; 

 Recursos metodológicos; 

 Plano de Ensino; 

 Componentes do Processo de Ensino; 

 Avaliação; 

 O Papel do Facilitador no contexto cooperativista. 

Módulo III – 8 horas  

Visão Sistêmica 

 Conceito de sistema; 

 Tipos de sistema; 

 A organização como sistema; 

 Visão macro; 

 Ampliação do foco de análise; 

 Metas e soluções; 

 Análise do ambiente; 



  

 

 Avaliando as novas possibilidades; 

 Criando novas estratégias de análise; 

Módulo IV – 8 horas  

 A diversidade como constituinte da condição humana; 

 Diversidade e gestões de gênero; 

 A cultura como caracterizadora dos diferentes grupos humanos; 

 A diversidade étnico – racial; 

  Práticas metodológicas frente à diversidade em sala de aula.                

 

Subárea 15.2: Palestra O fazer pedagógico na contemporaneidade cooperativista 

  

Carga horária: 04 horas  

 

Objetivo: proporcionar aos participantes uma reflexão sobre a construção de um fazer 

pedagógico através de novas propostas e necessidades educacionais, onde a família, 

educadores e especialistas possam resgatar do clássico ao contemporâneo, uma forma mais 

cooperativa de construir a instituição mais importante da sociedade: a escola.  

Conteúdo:  

 A importância da escola como instituição social;  

 A escola ontem e hoje;  

 O papel da família com a escola no processo de cooperação e na produção 

de boas práticas pedagógicas de ensinar e aprender; 

 As tendências atuais e as transformações no tempo e no mundo;  

 Estratégias educacionais para o “fazer pedagógico” contemporâneo e 

cooperativo                               

Área 16: Cooperativismo 

 

Subárea 16.1: Assembleia Geral 

 



  

 

Carga horária: 8 horas 

  

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos sobre assembléia geral em uma 

cooperativa, os diversos instrumentos envolvidos e as disposições indispensáveis ao seu 

funcionamento, habilitando-os a realizar e bem participar das assembléias em suas 

cooperativas.  

 

Conteúdo:  

 

 Conceito de assembleia; 

 Tipos de assembleia – Ordinária e Extraordinária; 

 Formas de convocação; 

 Pauta; 

 Quorum de estação; 

 Quorum de aprovação; 

 Livros e documentos necessários; 

 Lista de presença de cooperados; 

 Direito de voto e vedação ao voto; 

 Suspensão da assembleia; 

 Mecanismos de realização da assembleia (delegados, vídeo conferência, outros); 

 Efeitos das decisões; 

 Preparo da assembleia (deslocamento, local. equipe de apoio); 

 Procedimentos para condução da assembleia; 

 Providências a serem tomadas após a realização da assembleia; 



  

 

  Simulação da assembleia geral; 

Subárea 16.2: Conselho Fiscal 

 

Carga horária: 8 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre gestão estratégica do 

conselho fiscal nas sociedades cooperativas, fornecendo-lhes subsídios que possibilitem a 

tomada de decisão visando o alcance dos objetivos sociais e a segurança do quadro social 

da entidade.  

 

Conteúdo:  

 

 Conceitos avançados de cooperação, cooperativismo e cooperativa; 

 Estrutura e funcionamento da cooperativa; 

 Ferramentas para a profissionalização da gestão da cooperativa; 

 Aspetos legais de uma cooperativa e as relações com o conselho fiscal; 

 Análise de estatuto sociais e importância do conselho fiscal; 

 Atribuições e atuação do conselho fiscal; 

 Organização e particularidades do conselho fiscal; 

 Noções gerais de contabilidade voltadas à atividade do conselho fiscal; balanço 

patrimonial; demonstração de sobras ou perdas; análise de demonstrações contábeis. 

 Atividade prática – Reunião do conselho fiscal: Análise de dados e informações; 

Elaboração de ata de reunião; Emissão de Parecer sobre as análises realizadas.  

Subárea 16.3: Conselho Administrativo 

 

Carga horária: 8 horas  



  

 

 

Objetivo: Fornecer conhecimentos e habilidades que possibilitem aos dirigentes da 

cooperativa, membros do conselho de administração, tomar decisões visando o alcance dos 

objetivos sociais e a segurança do quadro social.  

 

Conteúdo: 

 

 Bases conceituais do sistema cooperativista; 

 Aspectos legais; 

 Estatuto social como instrumento de gestão; 

 Órgãos sociais; 

 Autogestão; 

 Atuação do conselho de administração; 

 Conselheiros administrativos como líderes; 

 Responsabilidades, atribuições e competências estratégicas do conselho 

administrativo;  

 O processo de gestão em empreendimentos coletivos; 

 Processo decisório na sociedade cooperativa; 

 Organização do quadro social; 

 Planejamento estratégico em cooperativas. 

Subárea 16.4: Introdução ao Cooperativismo 

 

Carga horária: 16 horas  

 



  

 

Objetivo: Fornecer os conhecimentos fundamentais sobre o cooperativismo, de forma a 

preparar as pessoas para aderirem ou participarem mais eficazmente dessa forma de 

atividade econômica.  

 

Conteúdo: 

 

 Resgate histórico: Cooperativismo ao longo do tempo; 

 Conceito de cooperativismo; 

 Símbolos do cooperativismo; 

 Diferenças entre cooperativas e empresas; 

 Fundamentos legais; 

 Constituição de uma cooperativa; 

 Os princípios do cooperativismo; 

 Direitos e deveres dos cooperados; 

 Os ramos do cooperativismo; 

 Organograma de uma cooperativa; 

 Cooperativismo no Brasil e no mundo; 

 Sistemas de representação do cooperativismo;    

Subárea 16.5: Programa Aprendiz Cooperativo 

 

Carga horária: 500 horas  

 

Objetivo: Dar oportunidade a vivência de uma relação interessante com o trabalho, que o 

aproxima da condição real de trabalhadores de uma cooperativa, para os quais a vida e o 

sucesso da cooperativa dependem de seu próprio esforço.  



  

 

 

Conteúdo: 

 

Módulo Básico 

 

Cidadania e Trabalho – 44 horas  

 O que é cidadania; 

 Conhecer os princípios de cidadania; 

 O que é ser cidadão cooperativo; 

 Cidadania, direitos e deveres; 

 Viabilizar propostas que melhorem a qualidade de vida pessoal e 

profissional; 

 O papel da família na formação do cidadão; 

 Valores humanos, cultura e convívio social. 

Linguagem e Comunicação – 40 horas 

 Construção de conhecimentos da linguagem; 

 Comunicação oral e escrita; 

 Diferentes situações de comunicação; 

 Redação Técnica. 

Formação Humana e Científica – 64 horas 

 Relacionamento interpessoal; 

 Ética pessoal e profissional; 

 Inteligência emocional; 

 Foco, metas e objetivos; 

 Responsabilidade com a preservação do ambiente; 

 Exercício de cidadania. 

Informática – 52 horas  

 Windows; 

 Word; 



  

 

 Excel; 

 Power Point; 

 Segurança na internet.  

Cooperativismo – 64 horas  

 Resgate histórico: Cooperativismo ao longo do tempo; 

 Conceito de cooperativismo; 

 Símbolos do cooperativismo; 

 Diferenças entre cooperativas e empresas; 

 Fundamentos legais; 

 Constituição de uma cooperativa; 

 Os princípios do cooperativismo; 

 Direitos e deveres dos cooperados; 

 Os ramos do cooperativismo; 

 Organograma de uma cooperativa; 

 Cooperativismo no Brasil e no mundo; 

 Sistemas de representação do cooperativismo. 

Matemática Comercial e Financeira - 44 horas  

 As quatro operações; 

 Operações comerciais; 

 Porcentagem; 

 Descontos; 

 Juros simples; 

 Juros compostos; 

 Taxas de juros real; 



  

 

 Inflação. 

Empreendedorismo – 20 horas  

 Perfil do empreendedor; 

 Comportamento empreendedor; 

 Características do comportamento empreendedor; 

 Estabelecendo metas; 

 Planejar o empreendimento. 

Introdução à Administração – 40 horas 

 Princípios da administração; 

 Planejamento e controle do tempo; 

 Tipos de gestão; 

 Importância do trabalho em equipe; 

 Importância das rotinas de trabalho. 

Módulo Específico 

 

Escritório - Auxiliar Administrativo – 124 horas 

 Criatividades; 

 Qualidades e responsabilidades; 

 Era da globalização; 

 Organograma; 

 Fluxograma; 

 Princípios de um bom administrador; 

 Funções administrativas; 

 Setor econômico financeiro 

 Atuando de forma empreendedora e cooperativa.  

Apresentação para o Mercado de Trabalho – 8 horas  

 Características profissionais; 

 Atendimento; 



  

 

 Postura e aparência profissional; 

 Aparência pessoal e do ambiente de trabalho; 

 Ferramentas de trabalho; 

 Qualificação profissional. 

Subárea 16.6: Programa JovemCoop 

 

Carga horária: 248 horas  

 

Objetivo: Promover a sustentabilidade do programa, com vistas à formação de jovens, 

visando atender possíveis sucessões nos quadros sociais das cooperativas.  

 

Conteúdo: 

 

Formação Básica em Cooperativismo – 64 horas 

 

História e Surgimento do Cooperativismo 

 Surgimento do cooperativismo: Precursores e pioneiros 

 Cooperação: Um comportamento social 

 A prática da cooperação entre os povos 

 A Revolução Industrial 

 Surgimento da economia de livre mercado 

Conceito e Doutrina Cooperativista  

 Princípios e valores 

 Símbolos e ramos 

 O que é uma Cooperativa? 

 O sistema cooperativo e sua representação 

 A importância do cooperativismo na diversidade sócio-econômico (nas 

esferas municipais, estaduais, nacional e internacional) 



  

 

O Empreendimento Cooperativista: Particularidades 

 Dualidade de objetivo: O econômico e o social 

 Cooperado: Dono e usuário 

 Cooperativas e outros empreendimentos: Principais diferenças 

Legislação Cooperativista (Lei nº 5.764/71) 

 Capital social 

 Fundos divisíveis: Sobras e perdas 

 Fundos indivisíveis: FATES e fundos de reserva 

 Órgãos Sociais: Assembleias, Conselhos de Administração e Conselho Fiscal 

 O ato cooperativo 

Educação Cooperativista  

 A participação nas organizações cooperativas 

 Mecanismos de participação e controle democrático 

 A atualidade da educação cooperativista 

 As instâncias de participação e de controle democrático em Cooperativas 

 A Organização do Quadro Social como prática institucional da participação 

 As contradições da prática da Organização do Quadro Social 

 O papel do Agente de Desenvolvimento Humano 

 A continuidade do processo de educação cooperativista 

Gestão Cooperativista  

 Estrutura organizacional de Cooperativas 

 O fator mais importante: O cooperado participante 

 Adesão de novos cooperados 

 O negócio cooperativo: Eficiência econômica e eficácia social 

 Processo decisório e relações de poder em Cooperativas 

 A Cooperativa e mercado: Aspectos de eficiência e competitividade 



  

 

 Instrumentos normativos da Cooperativa como direcionadores estratégicos (Ata de 

constituição; estatutos e alterações; regimentos) 

 Estatuto Social 

 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

 Conselho de Administração e Conselho Fiscal 

 Direitos e deveres dos cooperados 

 Classificação das sociedades cooperativistas 

 Cases/exemplos de sucesso 

Formação Básica (OQS) – 64 horas  

 

Comunicação e Educação Cooperativista  

 Detalhando o 5°princípio cooperativista 

 Educar para a participação 

 Por que educação cooperativista? 

 Amplitude da ação educacional 

 O que é educação cooperativista 

 A importância da comunicação cooperativista 

 A importância da educação cooperativista nas Cooperativas 

 Cases/exemplos de sucesso 

Autogestão 

 Introdução 

 Conceituação 

 Trajetória 

 Atribuições 

 A importância da Cooperativa ser autogestionada 

 

Liderança no Ambiente Cooperativista  



  

 

 Mudança: Exigência do mundo atual 

 O que é liderança 

 Papéis do líder 

 Teorias de liderança 

 Estilos de liderança 

 Feedback 

 Tipos de feedback 

 Dimensões do feedback 

 Feedback e gestão do desempenho 

 Assertividade 

 Diálogo 

 Empatia 

 Escuta 

 Motivação 

 Teorias motivacionais 

 Ações do líder para construir uma equipe motivada 

 

A Cooperativa como Sistema Social e Sua Estrutura de Poder  

 A Cooperativa como sistema social e sua estrutura de poder 

 Educação Cooperativista e participação consciente 

 Gestão democrática e incentivo a participação de cooperados nas formas de   

decisão 

 A autogestão como ponto fundamental para a OQS e sua ligação com a Educação 

cooperativista 

 O impacto da implantação da OQS na Cooperativa 

 A participação democrática na Cooperativa e a OQS 

 A OQS como fator de desenvolvimento social 

 Tendências da gestão Cooperativa 



  

 

Objetivos da Educação Cooperativista e da Organização do Quadro Social  

 Referencial histórico da educação cooperativista e da Organização do Quadro Social 

nas Cooperativas brasileiras 

 Conceituação: O que é OQS 

 Necessidades de Organização do Quadro Social: O que justifica a Organização do 

Quadro Social nas Cooperativas 

 Qual o objetivo da OQS à luz da estratégia de sustentabilidade das Cooperativas 

 Quais os benefícios atingidos no programa de OQS 

 Fidelidade à Cooperativa: Quem ganha e como? 

 A OQS como estratégia para a gestão democrática 

 

Estratégias de Organização do Trabalho Educativo Através da Organização do 

Quadro Social  

 Passos para implantação do trabalho de Organização do Quadro Social 

 Fases do trabalho de Organização do Quadro Social 

 Critérios de eficácia para a Organização do Quadro Social 

 Organização de comitês: Educativo, jovens, mulheres, outros modelos 

 Jovem, mulheres e família: Qual o papel desses atores no processo de Organização 

do Quadro Social 

 Seleção de lideranças 

 Experiência de voto delegado: Por assembleia, reuniões... 

 Principais entraves ao desenvolvimento do trabalho educativo e da Organização do 

Quadro Social 

 Estratégias de implantação 

 Exemplos de Cooperativas que já desenvolvem o trabalho de OQS (estratégias, 

dificuldades, continuidade do trabalho) 

 

O Técnico Como Agente do Processo Educativo  



  

 

 Quem é o Agente de Desenvolvimento Humano/Agente de Desenvolvimento 

Cooperativista 

 Quais as características fundamentais do responsável pelo trabalho na Cooperativa 

 Organização dos cooperados 

 Proposta de organização dos cooperados 

 Regimento interno da organização dos cooperados 

 

Conceitos Básicos de Governança Corporativa e OQS  

 Conceito de governança 

 Arquitetura e boas práticas de governança 

 Princípios da governança 

Formação Continuada - 88 horas 

 Planejamento 

 Gestão de cooperativas 

 Temas de liderança 

 Gestão de processos  

 Relações interpessoais 

 Comunicação 

 Finanças 

 Voluntariado 

 Noções de informática  

Desenvolvimento do Projeto Aplicativo – 32 horas 

 Planejamento  

 Desenvolvimento (reuniões, encontros e intercâmbio) 

 Aplicação e acompanhamento 

Subárea 16.7: Cooperativismo Básico  



  

 

Carga horária: 8 horas  

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimentos básicos sobre o cooperativismo, 

de forma a capacitá-los para aderirem e atuarem mais eficazmente dessa forma de atividade 

econômica. 

Conteúdo: 

 Breve histórico do cooperativismo 

 Conceito de cooperativismo 

 Símbolos do cooperativismo 

 Diferenças entre cooperativas e empresas mercantis 

 Legislação cooperativista 

 Princípios do cooperativismo 

 Direitos e deveres dos cooperados 

 Ramos do cooperativismo 

 Sistemas de representação do cooperativismo 

Subárea 16.8: Palestra – A Empresa Cooperativa 

Carga horária: 3 horas  

 

Objetivo: Apresentar conceitos básicos de cooperativismo e a funcionalidade da empresa 

cooperativa.  

 

Conteúdo: 

 

Orientação e sensibilização da empresa cooperativa. 

 

Área 17: Ramo Agropecuário 

 

Área 17.1: Bolsa de Qualificação 

 



  

 

Carga horária: 152 horas  

 

Objetivo: Capacitar os colaboradores para melhorar o desempenho e apoiar o 

desenvolvimento dos processos com conseqüente melhoria de resultados para cooperativa.  

 

Conteúdo: 

 

Doenças Sexualmente Transmissíveis DST – 8 horas  

 

 DST e AIDS – Conceitos iniciais; 

 DST – Prevenção, contágio e tratamento; 

 AIDS no Brasil; 

 Sangue drogas e seringas; 

 Mitos e preconceitos; 

 Sexualidades com responsabilidade com responsabilidade  

Gestão de Finanças Pessoais – 8 horas  

 

 Cartão de crédito e cheque especial, como administrar? 

 Poupar ou gastas, o melhor caminho é o meio; 

 A diferença entre um desejo e uma necessidade; 

 Como cortar gastos; 

 Criação de um orçamento familiar; 

 A importância da educação financeira de curto e longo prazo. 

Saúde e Higiene Bucal – 8 horas  

 Importância de uma boa higiene oral; 



  

 

 Vantagens de uma boa higiene; 

 Visita periódica ao dentista; 

 Educação para o autocuidado; 

 Técnicas de higiene bucal.  

Responsabilidade Social e Cidadania – 8 horas 

 

 Desenvolvimento sustentável e responsabilidade social; 

 Conceitos e contextualizações; 

 Projetos de investimento social; 

 A dimensão moral da existência humana; 

 Princípios, normatividade e fins.  

Atividade Física e Qualidade de Vida – 8 horas  

 

 Atividade física e lazer; 

 Dicas de qualidade de vida; 

 Cuidados com a saúde; 

 Espiritualidade do ser humano; 

 Alimentação saudável; 

 Comportamento preventivo. 

Cooperativismo Básico – 8 horas  

 

 Conceito de cooperativismo; 

 Símbolos do cooperativismo; 



  

 

 Diferenças entre cooperativas e empresas; 

 Constituição de uma cooperativa; 

 Os princípios do cooperativismo; 

 Direitos e deveres dos cooperados; 

 Os ramos do cooperativismo; 

Qualidade total 5 “S” – 8 horas  

 Gestão da qualidade total; 

 Princípios da qualidade total; 

 O cliente como prioridade; 

 A qualidade como fator principal; 

 Melhoria continua; 

 Etapas da qualidade total; 

 Planejamento. 

Educação Alimentar – 8 horas  

 

 Alimentos funcionais; 

 Plano alimentar – Fundamentos; 

 Regras para elaboração do plano alimentar; 

 Alimentos orgânicos; 

 Pirâmide alimentar; 

 Bebidas alcoólicas; 

 Diet x Light; 



  

 

Segurança no Trabalho – 8 horas  

 

 Tomar conhecimento e entendimentos sobre a legislação e normas técnicas de 

segurança do trabalho; 

 Conhecer os critérios de proteção coletiva e individual dos equipamentos; 

 Identificar fatores de riscos; 

 Conhecer medidas prevencionistas de segurança na utilização dos equipamentos, 

transporte e manuseio de produtos.  

Legislação Previdenciária - Benefícios do Trabalhador – 8 horas  

 

 Relação de emprego; 

 Contrato de trabalho; 

 Jornada de trabalho; 

 Remuneração, salário, adicionais, vantagens e benefícios; 

 Aposentadoria; 

 Espécies de segurados. 

Ginástica Laboral – 8 horas  

 

 Postura e movimento; 

 Motivação; 

 Importância da ginástica laboral; 

 Exercícios e alongamentos; 

 Lesão de Esforço Repetitivo – LER 



  

 

 Sedentarismo; 

 Tabagismo e fadiga.  

Dependência Química (Tabagismo, Alcoolismo, Drogas) – 8 horas  

 

 A cultura contemporânea e papel da droga;  

 Fatores sociais de riscos e proteção;  

 Classificação e efeitos no organismo; 

 Modelos de tratamentos; 

 A escola, a família, cultura e a religião.  

Educação no Trânsito – 8 horas  

 

 Direção defensiva; 

 Dicas para um bom motorista; 

 Excesso de velocidade; 

 Principais causas de acidentes; 

 Crianças e risco no carro; 

 Tipos de infrações no trânsito. 

Educação Ambiental – 8 horas  

 

 Técnicas em educação ambiental; 

 Educação ambiental não formal; 

 Cuidando do planeta terra; 

 Educação ambiental na empresa. 



  

 

Primeiros Socorros – 8 horas  

 

 Ferimentos; 

 Hemorragias; 

 Etapas básicas de primeiros socorros; 

 Funções e sinais vitais; 

 A importância do socorristas; 

 Choque elétrico; 

 Queimaduras; 

 Exposição ao calor; 

 Fraturas; 

 Transporte de acidentados.  

Relações Humanas no Ambiente de trabalho – 8 horas  

 

 A importância das relações; 

 Ética nos relacionamentos; 

 Problemas e soluções das relações humanas; 

 Fatores essenciais nas relações humanas; 

 Fatores que influenciam na interação. 

Direitos do Consumidor – 8 horas  

 

 Política nacional de relações de consumo; 

 Função e garantia dos direitos básicos; 



  

 

 Termo de garantia; 

 Manual de instrução; 

 Os PROCONs Estaduais e Municipais; 

 Publicidade enganosa e abusiva; 

 Proteção do consumidor. 

A Força do Trabalho em Equipe – 8 horas  

 

 Diferença de equipe e grupo; 

 Transformando um grupo em equie; 

 Resolução de conflitos; 

 Liderança de uma equipe; 

 Comunicação na equipe; 

 Principais vantagens do trabalho em equipe; 

 Ciclo de vida de uma equipe; 

 Como fazer da equipe um sucesso. 

Ética no Trabalho – 8 horas  

 

 Reflexão sobre ética; 

 Perfil ético das organizações; 

 Perfil de uma empresa ética; 

 Ética para tomada de decisões; 

 Valores; 



  

 

 Racionalidade e ética.  

Subárea 17.2: Projeto Musical 

 

Carga horária: 192 horas   

 

Objetivo: Iniciar musicalmente os alunos através da falta doce abrangendo os principais 

períodos da história da música, seus compositores e obras.  

 

Conteúdo: 

 

 Primeiras notas; 

 Exercícios rítmicos e melódicos; 

 Digitação correta; 

 Mão esquerda e mão direita; 

 Canções; 

 A bandinha como acompanhamento de flauta doce; 

 Conhecendo a música erudita; 

 

Subárea 17.3 : Curso de Implantação de novas culturas para o aumento financeiro da 

propriedade rural utilizando hortaliças e frutas  

 

Carga horária: 12 horas  

 

Objetivo: Promover a integração e troca de experiência entre os produtores rurais e a 

disseminação de novas tecnologias do manejo Hortaliças e Frutas. Aumentando a 

sustentabilidade da propriedade rural, minimizando as percas de espaço e aumentando a 

viabilidade financeira da empresa rural. 

 Conteúdo:  



  

 

 Sensibilizar o agricultor da necessidade crescente da diversificação das 

culturas implantadas dentro de suas propriedades, fornecendo geração de 

renda no decorrer do ano.  

  Viabilizando o fluxo de caixa otimizando a sustentabilidade das empresas 

rurais.  

 Melhorar o aproveitamento dos materiais oriundos da cadeia produtiva de 

outras culturas.  

 Realizar a conscientização da necessidade do produtor obter fontes de 

rendas alternativas.  

 Aumentar a autoestima do produtor rural, as razões e orientação de 

aprendizagem.  

 

Subárea 17.4: Curso de  Novas tecnologias Horticultura e Fruticultura 

 

 

 Carga horária: 12 horas  

 

Objetivo: Promover a integração e troca de experiência entre os produtores rurais e a 

disseminação de novas tecnologias.  

Conteúdo: 

 Divulgação de novas tecnologias na cadeia produtiva da olericultura e 

fruticultura.  

 Otimizando a mão de obra no campo. 

  Aumento da produtividade e qualidade do produto final. 

 Aumento da eficiência produtiva na empresa rural utilizando automatização 

na horticultura.  

 Viabilizar novas tecnologias ao produtor rural sem agressão ao meio 

ambiente.  

 Aproveitamento da estrutura de produção do local.  



  

 

 Elevar a motivação do produtor, multiplicar a experiência do técnico 

palestrante e compartilhar a troca de informações entre o aluno e o técnico. 

 

 

Subárea 17.5: Curso Técnicas Agropecuárias. 

 

Carga Horaria: 12hrs 

Objetivo: Aplicar Conhecimentos Técnicos e técnicas agronômicas adequadas à 

agricultura. 

Conteúdo:  

 Estudo e Planejamento Rural.  

 Irrigação e Drenagem,  

 Solo, 

 Sistema de Culturas 

 

Subárea 17.6 :Curso sobre Defensivos Agrícolas 

 

Carga Horaria: 72 horas. 

Objetivo: Capacitar o trabalhador rural na aplicação de defensivos agrícolas em 

comum acordo com a NR-31. 

Conteúdo:  

 Higiene: Pessoal, Ambiente, Equipamento;  

 Aquisição: Condições da embalagem, Prazo de validade, Rótulo e lacre;  

 Transporte: Condições do veículo, Cuidados gerais,  

 Armazenamento: Condições propícias, Segurança no armazenamento, 

Cuidados gerais;  

 Utilização do EPI : Uso correto, Conservação, Revisão, Higienização; 

 Manuseio do equipamento: Uso correto, Tipos de equipamentos;  



  

 

 Cuidados gerais na pulverização: Observação das condições do tempo, 

Água, Horários corretos;  

 Revisão e lavagem do pulverizador: Desmontar e montar, Principais 

peças, Lubrificação, Concerto, Higienização;  

 Produtos usados: Classificação toxicológica, Princípios ativos, Principais 

produtos, Classe de produto;  

 Calibragem do pulverizador e preparo da calda: Importância, Materiais 

usados, Regulagem;  

 Aplicação do produto fitossanitário com o pulverizador: Boa eficiência, 

Técnicas, Condições;  

 Tríplice lavagem : Embalagem vazia, Lavagem, Destinação final ,Lei n.º 

9.975;  

 Discursões sobre a NR: Características, Importância;  

 Primeiros socorros;  

 Discursões sobre os temas abordados. 

 

Subárea 17.7: Curso para Produtor de Mandioca 

 

Carga Horaria: 72 Horas 

Objetivo: Formação de profissionais, cujas habilidades estarão voltadas à produção 

e comercialização da mandioca, buscando uma implementação e estruturação da 

cadeia produtiva local, intensificando a geração de renda e a permanência do 

homem no campo, sempre considerando os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais da comunidade 

Conteúdo: 

 Introdução: Histórico, evolução e importância econômica, Desempenho da 

mandioca nos continentes; Desempenho da mandioca nos países 

produtores; Crescimento e desenvolvimento das plantas; Preparo do solo; 

 Correção e Adubação; Amostragem da terra; Calagem; Contribuição da                 

micorriza arbuscular no crescimento da mandioca; Conservação do solo;  



  

 

 Época de plantio; Espaçamento e plantio, Consorciação , Sistema de 

plantio em fileiras simples e fileiras duplas;  

 Controle cultural; Controle químico; Controle mecânico Plantas daninhas: 

manejo de plantas daninhas; Irrigação:  

 Podridão radicular , Bacteriose, Superbrotamento, Viroses, Outras doenças, 

Pragas e seu controle :  Mandarová, Ácaros , Percevejo de renda , Mosca 

branca, Broca de caule, Cupins e formigas ; 

  Uso de agrotóxicos: Toxicidade dos defensivos agrícolas; Equipamentos 

de proteção individual (EPIs); Recomendações relativas aos EPIs; 

Transporte dos agrotóxicos; Armazenamento dos agrotóxicos; Receituário 

agronômico;  Aquisição dos defensivos agrícolas; Cuidados no manuseio 

dos defensivos; Cuidados antes e depois das aplicações; Descarte das 

embalagens vazias; Causas de fracassos no controle fitossanitário; 

Manutenção e lavagem dos pulverizadores; 

 Colheita e Pós Colheita:  Fluxograma geral do processamento de mandioca 

para produção de mandioca frita;  Fluxograma geral do processamento de 

mandioca para produção de farinha seca;  Fluxograma geral do 

processamento de mandioca para produção de farinha d'água;  Fluxograma 

geral do processamento de mandioca para produção de fécula; Mercado e 

Comercialização:  Caracterização da cadeia produtiva: mercado e 

comercialização; Sazonalidade e formação de preço. 

 

 

 

Subárea 17.8 : Curso sobre Fruticultura Básica - Cultivo Orgânico 

 

Carga Horaria: 72 horas 

Objetivo: Transmitir Técnicas de Cultivar frutíferas de qualidade, no sistema 

orgânico de produção. 

Conteúdo:  



  

 

 Fruticultura Orgânica: Histórico, Conceitos, Produção e mercado, 

Legislação, Sistemas de produção;  

 Fisiologia Vegetal: Identificação das diferentes, partes da planta e suas 

funções,  

 Escolha do local da Fruticultura:  Água com qualidade e quantidade; 

Acesso; Topografia; Definição dos locais;  

 Preparo para a área do cultivo: Limpeza da área, Utilização de ferramentas, 

Segurança do Trabalho;  

 Amostras de solo: Coleta das amostras de solo, Preparo das Amostras, 

Identificação das Amostras, Aplicação do Calcário, Incorporação;  

 Preparo dos insumos orgânicos: Seleção dos materiais, Preparo de 

biofertilizantes, (compostagem, Biogeo, Vairo, Brokashi), Preparo de 

fitorepicos e homeopáticos, Higiene pessoal, Segurança do Trabalho;  

 Preparo da Área para o Cultivo: Demarcação das Covas, Realização das 

Covas e Sulcos, Manuseio de Ferramentas, Meio Ambiente;  

 Produção ou aquisição das sementes e mudas: Semeadura, Propagação, 

Condução; Construção dos Viveiros: Locação do viveiro, Construção do 

viveiro, Planejamento da produção, Escolha da Cultura;  

 Plantio da Semente e Partes das Plantas: Aquisição das sementes, Plantio 

e Cobertura, Empilhamento das bandejas, Acomodação no viveiro, 

Irrigação; 

 Tratos Culturais: Irrigação, Raleamento, Adubação, Controle Fitossanitário; 

 Estabelecimento das Culturas: Locação, Semeadura, Cobertura, Irrigação,  

 Tratos Culturais: Irrigação, Capina, Adubação, Cobertura Morta, 

Tutoramento, raleação, Amontoa, podas e desbrotas;  

 Controle Fitossanitário: produção das inseticidas e fungicidas, 

Levantamento das pragas, Aplicação, EPI, Pulverizador, Tríplice lavagem;  

 Ponto de colheita: Por formato, Por coloração;  

  Exigências do Mercado:      Mercado interno, Mercado externo, Indústria;  

 Danos dos Frutos: Danos leves, Danos médios, Danos severos;  

 Ferramentas: Colhedor de vara, Bolsa de colheita, Calibrador, Segurança;  



  

 

 Planejamento da colheita: Disposição dos frutos na planta, Distribuição das 

caixas nas fileiras, Segurança; 

 Planejamento da colheita: Disposição dos frutos na planta, Distribuição das 

caixas nas fileiras, Segurança;  

 Colheita de frutos: Colheita Manual, Colheita com Cesta;  

 Empilhamentos de caixas no Pomar: Postura, Saúde;  

 Empilhamentos das caixas no transporte: Ordem, Acomodação,  

 Beneficiamento: Embalagens, Acomodações;  

 Formas de Comercialização: Associação, Comercialização direta, Riscos de 

mercado. 

 

Subárea 17.9: Curso sobre Horticultura Orgânica 

 

Carga Horaria: 72 horas 

Objetivo: Contribuir para a formação de profissionais que sejam capazes de 

planejar, orientar e executar técnicas visando à eficiência produtiva e econômica das 

atividades ligadas ao cultivo de hortaliças orgânicas, desde o plantio até a 

comercialização, assumindo postura empreendedora com consciência de seu papel 

social e ambiental. 

Conteúdo: 

 Conceitos gerais, características da exploração, origem e evolução; 

Fisiologias dos cultivos; Exigências climáticas no desenvolvimento 

vegetativo e na floração dos cultivos; Sistemas de produção de hortaliças: 

cultivos a campo, em ambientes protegidos e cultivos sem solo.  

 Propagação de hortaliças: Semeadura direta e indireta; Propagação 

sexuada: vantagens e desvantagens, Germinação, dormência; Propagação 

assexuada: vantagens e desvantagens, Métodos naturais e artificiais; 

Sistemas de condução: Tutoramento, desbrota, poda; Propagação pela 

cultura de tecidos; Influência dos fatores ambientais no desenvolvimento 

dos cultivos; Aspectos nutricionais; Principais sistemas de irrigação.  



  

 

 Clima, época de plantio e adubação: Principais cultivares; Produção de 

mudas e implantação da cultura; Tratos culturais; Controle fitossanitário; 

Anomalias fisiológicas; Controle da irrigação; Colheita e comercialização,  

 Maturação e padrão de qualidade; Ponto de colheita; Sistemas de 

manuseio para consumo "In natura" ou processamento; Agregação de valor 

aos produtos olerículas; Processamento mínimo, 

 Maturação fisiológica: Fatores determinantes do ponto de colheita das 

principais espécies olerículas; Prevenção de perdas na pós-colheita; 

Controle dos fatores ambientais durante o armazenamento; Alterações 

fisiológicas na pós-colheita;  

 Maturação fisiológica: Fatores determinantes do ponto de colheita das 

principais espécies olerículas; Prevenção de perdas na pós-

colheita;Controle dos fatores ambientais durante o armazenamento; 

Alterações fisiológicas na pós-colheita.  

 Dispõe sobre a classificação de produtos vegetais; Dispõe sobre a 

Agricultura orgânica; Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e 

Mudas; Fiscalização de Sementes e Mudas; Saúde e Segurança no cultivo 

de olericulturas; 

 Transplante das mudas, Orientais finais ,Colocações finais. 

Subárea 17.10: Curso sobre Olericultura 

 

Carga Horaria: 72 horas 

 

Objetivo: Produzir olerícolas de acordo com as boas práticas. 

 

Conteúdo:  

 Conceitos gerais, Características da exploração, origem e evolução.,  

 Classificação das hortaliças.  

 Olericultura no Brasil e no Estado.  

 Importância das hortaliças na alimentação humana. 

 Importância econômica.  



  

 

 Importância Social.  

 Olericultura moderna e atual.  

 Genética e biotecnologia.  

 Espécies e Variedades. 

 Sustentabilidade  econômica e regionalização.  

 Sazonalidade.  

 Produtos a serem cultivados (espécies e variedades).  

 Demanda (Mercado e/ou Consumo X Expectativa de Produção).  

 Agricultura Convencional X Agricultura Orgânica 

 Princípios da Produção Orgânica.  

 Conceitos de Correntes Agrícolas,  

 Agricultura Biodinâmica,  

 Agricultura Orgânica, 

 Agricultura Biológica,  

 Agricultura Natural,  

 Permacultura,  

 Revolução Verde,  

 Legislação,  

 Certificação na Agricultura Orgânica, 

 Mercado e Comercialização de Produtos Orgânicos,  

 Agricultura Convencional,  

 Sistemas de produção de hortaliças: 

 Cultivos a campo, 

 Cultivo em ambientes protegidos (Estufas), 

 Cultivos hidropônicos. 

 

 

Subárea 17.11: Curso de Operador de Irrigação – Introdução a Irrigação 

 

  Carga Horaria: 20 Horas 



  

 

  Objetivo: Desenvolver práticas e formas de manutenção de irrigação junto a cultivos,       

reconhecendo diversos métodos e técnicas de Irrigação. 

Conteúdo:  

 Levantamento expectativas; Contrato Psicológico; Critérios de 

Certificação,  

 Histórico da Irrigação no Brasil e no Mundo,  

 Informações básicas sobre irrigação / Importância da Irrigação na 

Agricultura,  

 Importância da qualificação profissional do Trabalhador Rural,  

 Drenagem no solo / Segurança no trabalho,  

 Relação Solo Água Planta e Atmosfera no contexto da agricultura 

irrigada,  

 Disponibilidade e distribuição de água na agricultura,  

 Função do Ciclo da Água no meio ambiente/Qualidade da água para 

irrigação,  

 Sistemas de Irrigação por Superfície / Sistemas de Irrigação por 

Aspersão,  

 Sistemas de Irrigação por Localizada / Sistemas de Irrigação 

Subterrânea,  

 Tipos de bombas / Bombeamento com sucção e afogado ,  

 Condições para bombeamento / Manutenções em bombas 

centrífugas,  

 Motor a Combustão / Motor a Diesel / Motor Elétrico / - Segurança,  

 

Subárea 17.12: Curso sobre Operador de Irrigação – Sistema de Irrigação por 

Aspersão  

 

Carga Horaria: 20 Horas 

Objetivo: Desenvolver práticas e formas de manutenção de irrigação junto a 

cultivos, reconhecendo diversos métodos e técnicas de Irrigação. 



  

 

Conteúdo:  

 Função do Recalque / Componentes do Recalque/ Montagem do 

Recalque,  

 Pressão e Vazão / Alimentação do Recalque / Segurança 

 Sistemas de Irrigação por Aspersão com sistema fixo, 

 Sistemas de Irrigação por Aspersão com sistema móvel, 

 Aspersores de baixa pressão e seus, componentes, 

 Aspersores de média pressão e seus componentes 

 Aspersores de alta pressão e seus componentes,  

 Tipos de tubulações e conexões utilizadas / Segurança,  

 Instalação do bombeamento /Instalação da linha principal, 

 Instalação das linhas secundárias/Instalação de um Sistema de 

Irrigação Fixo,  

 Instalação de um Sistema de Irrigação Móvel, 

 Instalação das Tubulações de subida / Instalação dos Aspersores, 

 Distribuição e espaçamento  dos Aspersores /Calc. e Transfor. Unid. 

de Med.,  

 Metodologia de avaliação/Instrumentos utilizados/Avaliação dos 

resultados,  

 Instalação de um Sistema de Irrigação em Malha. 

 

 

Suaárea 17.13: Curso sobre introdução a Psicultura  

 

Carga Horário: 20 Horas. 

Objetivo: Formar piscicultor capaz de administrar e gerenciar a implantação, 

produção, beneficiamento e comercialização de peixes, em conformidade 

com a legislação vigente 

Conteúdo: 

 Histórico, Evolução, Perspectivas da Piscicultura Brasileira, Discussão 



  

 

das potencialidades e entraves da cadeia produtiva, Saúde e 

Segurança no Trabalho Rural: riscos de acidente, ergonômico, físico, 

biológico, químico, Norma Regulamentadora N°31, Preservação do 

Meio Ambiente, Bem- Estar Animal,  

 Noções de Anatomia 

 Noções de Fisiologia, Noções de genética de organismos aquáticos, 

Alevinagem, Engorda. 

 

Área 18: Ramo Crédito   

 

Subárea 18.1: Programa de Atualização para Cooperativa de Crédito 

 

Carga horária: 76 horas  

 

Objetivo: Proporcionar aos participantes uma visão sistêmica dos processos 

administrativos e normativos para as cooperativas de crédito. 

 

Conteúdo: 

Visão da Cooperativa de Credito – 8 horas  

 

 Caracterização e estruturação da cooperativa de crédito; 

 Bases de sustentabilidade; 

 Dinâmica do mercado financeiro; 

 Sistema de análise de risco; 

 Funcionamento da cooperativa de Crédito  

Sistema Financeiro Nacional – 8 horas  

 

 Estrutura do sistema financeiro nacional; 



  

 

 Moeda; 

 Política monetária; 

 Intermediação financeira 

Governança Corporativa – 8 horas 

 

 Introdução as principais temáticas que formam a teoria que suporta os principais 

códigos de boas práticas de governança ao redor do mundo, ressaltando perspectivas 

futuras para área no contexto do ambiente de negócio brasileiro; 

 Bases teóricas do movimento de crescimento da relevância da governança 

corporativa, como: teoria dos custos de transação, teoria da agência, teoria de redes. 

Acordo de Basiléia – 4 horas  

 

 Histórico; 

 Noções de regulação bancária internacional de natureza prudencial: Basiléia I (risco 

de crédito); II risco de crédito, mercado e operacional; III proposta de emendas a 

Basiléia II; Principais desafios 

Conselho de Administração e Fiscal – 12 horas 

 

 Relacionamento com controladores; conselheiros, analistas de mercado, cooperados, 

órgão reguladores, sociedade civil e imprensa.  

 Recomendações e diretrizes na divulgação de informações; 

 Noções das principais regras, determinações no mercado brasileiro e americano; 

 Definição e funcionamento do conselho de administração e fiscal. 

Gestão Estratégica com Base em BSC – 8 horas 

 



  

 

 Gestão estratégica com base em BSL; 

 Gestão estratégica de negócio, medição de desempenho através do BSL; 

 Perspectivas do Balanced Scorecard – Financeira/Clientes/Processos 

Internos/Aprendizagens e Crescimento; 

 Estudos de caso – Construção BSC e associação BSC. 

Gestão de Pessoas e Lideranças – 12 horas 

  

 Conceito em gestão de pessoas; 

 Práticas de seleção e treinamento; 

 Tendências em RH; 

 Mudanças de paradigmas; 

 Administração de Conflitos; 

 Valores e ética profissional; 

 Competências profissionais; 

 Definição de papéis gerenciais; 

 Avaliação de desempenho. 

Legislação Cooperativista – 8 horas 

 

 Lei 5764/71; 

 Lei estadual 6904/08; 

 Noções sobre a Lei 130/09; 

 Assembleia Geral; 



  

 

Conjuntura Econômica – 8 horas 

 

 Compreensão dos efeitos causados sobre a conjuntura econômica; 

 Condução das políticas econômicas; 

 Avaliando os impactos no contexto internacional. 

Subárea 18.2: Certificação CPA 10 – Preparação 

 

Carga horária: 24 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre o sistema financeiro 

nacional, suas funções e estruturas, ética nas operações de investimento e o código de auto 

– regulação AMBID, possibilitando-lhes atuar em conformidade com as normas e 

princípios envolvidos nessas atividades.  

 

Conteúdo: 

 

 Sistema financeiro nacional: Funções básicas, estrutura, conta corrente de depósito 

para investimento; 

 Ética e regulamentação: Princípios éticos, código de auto – regulação da AMBID, 

prevenção contra a lavagem de dinheiro, ética na venda.  

 Noções de economia e finanças; 

 Princípios de investimento – Conceitos: Principais fatores de análise de 

investimentos, principais riscos do investidos, fatores determinantes para adequação 

dos produtos de investimentos às necessidades dos investidores; 

 Fundos de investimento: Definições legais, dinâmica de aplicação e resgate, 

principais características, política de investimento, carteira de investimentos, taxas 

de administração e outras, classificação Cvm, tributação; 



  

 

 Demais produtos de investimento: Ações, letras hipotecárias, CDB, Debêntures, 

notas promissórias, títulos públicos.  

Subárea 18.3: Certificação CPA 10 – Atualização 

 

Carga horária: 24 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes, que já possuem a certificação CPA-10, a possibilidade de 

elevar a sua capacidade técnica e atualizar os conhecimentos obtidos na fase de 

certificação, atendendo a regulamentação do Banco Central quanto ao assunto.  

 

Conteúdo: 

 

 Ética e regulamentação; 

 Princípios de investimentos; 

 Fundos de investimentos; 

 Demais produtos de investimentos; 

 Mensuração, gestão de performance e risco. 

 Conteúdo específico estabelecido pela AMBIMA.  

Subárea 18.4: Certificação CPA 20 – Preparação 

 

Carga horária: 24 horas  

 

Objetivo: Tem como objetivo a permanente elevação da capacitação técnica dos 

profissionais que têm contato com os investidores qualificados na comercialização de 

produtos de investimento. 

 

Conteúdo:  

 



  

 

 Princípios básicos de economia, finanças e estatística; 

 Fundos de investimento; 

 Demais produtos de investimentos; 

 Tributação; 

 Órgãos de regulação, auto-regulação, fiscalização e participantes do 

mercado; 

 Ética e análise do perfil do investidor; 

 Mensuração, gestão de performance e risco; 

Subárea 18.5: Grafodocumentoscopia 

 

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades sobre os métodos e técnicas 

utilizados na verificação da autenticidade de documentos e assinaturas, possibilitando que 

eles atuem com maior segurança no seu dia -dia.  

 

Conteúdo:  

 

 Conceitos: Criminalística, documentoscopia, grafotécnica.  

 Métodos: Morfológico e grafocinético; 

 Tipos de traços e de punhos escreventes; 

 Características de ordem geral; 

 Tipos de falsificações; 

 Indícios de falsificação; 

 Variações da escrita autêntica; 

 Confrontos de elementos gráficos; 



  

 

 Confronto de recursos auxiliares; 

 Assinaturas de segurança e de fácil imitação; 

 As alterações nos documentos; acréscimo; 

 Análise de documentos digitalizados; 

 Teste final de correção.  

Subárea 18.6: Conselho Fiscal – Ramo Crédito  

 

Carga horária: 16 horas 

 

Objetivo: Capacitar gestores e colaboradores para o exercício das funções relativo às 

atividades da cooperativa de crédito, esclarecendo sobre os aspectos legais, de 

responsabilidades dos cargos investidos e de toda a dinâmica mercadológica do seguimento 

e das instituições financeiras no Brasil, seus controles, riscos e desenvolvimento. 

 

Conteúdo: 

 

 Sistema financeiro nacional; 

 Visão da cooperativa de crédito; 

 O conselho fiscal – Papel atribuições e finalidade; 

 Legislação aplicada às cooperativas de crédito; 

 Sistema de análise de risco; 

 Apontamentos do BACEN; 

 Comportamento ético do conselheiro fiscal. 

Subárea 18.7: Cobrança e Negociação  

 

Carga horária: 16 horas  

 



  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para operar na área de crédito 

e cobrança.  

 

Conteúdo:  

 

1. Considerações iniciais sobre crédito 

 

 Análise de crédito como fator de redução de inadimplência; 

 A relação entre as fases de análise de crédito e o processo de cobrança no 

caso de inadimplência; 

 O fator capacidade de pagamento; 

 O cadastro como base de informação do cliente. 

2. Contratos 

 

 Tipos, finalidades e principais cláusulas; 

 Segurança jurídica da relação contratual; 

 O que invalida um contrato; 

 Pontos de atenção. 

3. Garantias e sua função no processo de cobrança 

 

 Garantias reais e fidejussórias; 

 Análise das garantias no processo de crédito e recuperação; 

 Formalização das garantias. 

4. O processo de cobrança – As políticas de recuperação de crédito 

 

5. Cobrança 

 

 Amigável; 

 Pré – contenciosa; 



  

 

 Judicial. 

6. Renegociação de dívidas 

 

 Definição e tipos de contratos; 

 Processo de negociação; 

 Análise e aprovação. 

7. Direito obrigacional – Tópicos relacionados com o processo de cobrança 

 

 O código civil e código de defesa do consumidor; 

 A questão dos juros legais; 

 A lei de recuperação judicial (nova lei de falências); 

 Novidades no código de processo civil – (execução).  

Área 19: Ramo Saúde 

 

Subárea 19.1: Curso de Governança Corporativa e Gestão Estratégica 

 

Carga horária: 84 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para compreender o que é e 

no que consiste, do ponto de vista econômico, uma cooperativa. Assim, poderão captar 

possíveis ameaças e oportunidades na tomada de decisão na cooperativa. 

 

Conteúdo: 24h 

 

Fundamentos da Governança – 8h 

 

 Origens da governança corporativa; 

 Movimentos que desencadearam o desenvolvimento da governança; 

 Códigos de governança no mundo; 



  

 

 Papel de governança como redução da percepção de risco e preservação 

do valor da companhia; 

 Benefícios internos das boas práticas de governança; 

 Principais instrumentos que auxiliam a boa governança; 

 Custos e desafios da implantação das boas práticas de governança.   

Legislação em Cooperativas – 4h 

 

 Lei das cooperativas e a governança; 

 Regulação; 

 Responsabilidade dos administradores; 

Governança e Controle nas Cooperativas – 4h 

 

 Conselho fiscal; 

 Auditoria externa; 

 Comitê de auditoria; 

 Gestão de riscos: Princípios e benefícios.  

O Conselho de Administração e a Gestão das Cooperativas – 6h 

 

 Missão e competência do conselho de administração; 

 Separação entre conselho e diretoria e separação dos papéis de presidente 

do conselho e do principal executivo; 

 Composição do conselho de administração; 

 Comitês do conselho de administração; 

 Atribuições estratégicas e de controle do conselho de administração; 

 Indicação de executivos e/ou eleição; 

 Relacionamento com partes interessadas (stakeholders), prestação de 

contas aos cooperados e exigências reguladoras; 

 Remuneração de conselheiros e executivos.  

Ética e Código de Conduta – 2 h 



  

 

 

 O conteúdo programático será refinado após uma entrevista ainda mais 

detalhada sobre as necessidades da cooperativa.  

Subárea 19.2: Curso de Avaliação Psicológica – Atualização  

 

Carga horária: 32 horas 

 

Objetivo: Compreender o processo de avaliação psicológica e suas especificidades, 

situando a importância dos instrumentos de avaliação, bem como a dimensão ética 

implicada neste contexto da prática profissional do psicólogo. 

 

Conteúdo:  

 

 Resolução CFP Nº 007/2003; 

 Declaração; 

 Atestado psicológico; 

 Relatório/laudo psicológico; 

 Parecer psicológico; 

 O processo de avaliação psicológica; 

 Avaliação psicológica, testes e possibilidades de uso; 

 A importância da técnica da entrevista / As implicações éticas; 

 Avaliação psicológica no contexto organizacional e do trabalho; 

 Avaliação psicológica no contexto clínico – psicodiagnóstico. 

Subárea 19.3: Curso de Primeiros Socorros  

 

Carga horária: 12 horas  

 

Objetivo: Proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competências para prestar 

auxílio imediato às vítimas de acidentes e maus súbtos enquanto as equipes especializadas 

chegam ao local. 



  

 

 

Conteúdo:  

 

 Análise primária/cinemática do trauma; 

 Conduta no atendimento; 

 Análise secundária; 

 RCP – Reanimação Cardio Respiratória; 

 Técnica “só mãos”; 

 Transporte de vítimas; 

 Hemorragias; 

 Atendimento pré hospitalar ao politraumatizado; 

 Manobras de desobstrução das vias aéreas – ovace; 

 Queimaduras. 

 

Subárea 19.4: Palestra Governança Corporativa 

  

Carga horária: 03 horas  

Objetivo: Discutir os conceitos e a aplicabilidade da Governança Corporativa nas 

cooperativas  

Conteúdo: 

 Entendendo os conceitos de Governança Corporativa;  

 A Governança Corporativa nas cooperativas;  

 Aplicabilidade da Governança Corporativa nas cooperativas;  

 Os benefícios da implantação da Governança 

 

 

Área 20: Ramo Turismo 

 

Subárea 20.1: Curso para Garçom 



  

 

 

Carga horária: 40 horas  

 

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimentos e habilidades para desenvolver o 

trabalho como garçom em bares e restaurantes.  

 

Conteúdo: 

 

 Habilidades básicas; 

 Hospitalidade; 

 Ética e postura profissional; 

 Apresentação pessoal; 

 Higiene pessoal; 

 Técnicas de trabalho do garçom; 

 Boas práticas de manipulação de alimentos; 

 Fundamentos do turismo e A & B. 

Subárea 20.2: Curso para Auxiliar de Cozinha 

 

Carga horária: 40 horas  

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para exercer atividades 

inerentes à função de auxiliar de cozinha, com ênfase no desenvolvimento de competências, 

autonomia e exercício da cidadania. 

 

Conteúdo: 

 

 Habilidades básicas; 

 Higiene a apresentação pessoal; 

 Estrutura física e organização da cozinha; 

 Limpeza e cortes de legumes e folhas; 



  

 

 Técnicas de trabalho do auxiliar de cozinha; 

 Diversos tipos de restaurantes; 

 Limpeza (carnes, aves, peixes e crustáceos; 

 Classificação de molhos, básicos, derivados e próprios.   

 Tipos de pratos; 

 Fundamentos do turismo e A & B; 

 Técnicas de segurança. 

Subárea 20.3: Curso de Recreador 

 

Carga horária: 40 horas  

 

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimentos e habilidades para planejar e 

desenvolver atividades recreativas no âmbito do turismo.  

 

Conteúdo:  

 

 Habilidades básicas; 

 Fundamentos do turismo e hotelaria; 

 Organização das atividades recreativas; 

 Elaboração das atividades recreativas; 

 Técnicas de trabalho do recreador; 

 Exploração do espaço; 

 Improvisação; 

 Jogos; 

 Atividades lúdicas. 

Subárea 20.4: Curso para Segurança Patrimonial  

 

Carga horária: 40 horas  

 



  

 

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimentos e habilidades para prevenir e 

reduzir as perdas patrimoniais.  

Conteúdo: 

 

 Direitos humanos; 

 Relações humanas no trabalho; 

 Sistema de segurança pública; 

 Crime organizado; 

 Noções de segurança privada; 

 Noções administrativas; 

 Prevenção e combate a incêndio; 

 Primeiros socorros; 

 Educação física; 

 Criminalística; 

 Técnicas de entrevista; 

 Vigilância; 

 Rádio comunicações e alarme; 

 Defesa pessoal; 

 Armamento e tiro; 

 Avaliação de aprendizagem.  

Subárea 20.5: Curso para Informante de Turismo  

 

Carga horária: 40 horas 

 

Objetivo: Dar aos participantes conhecimentos e habilidades para que os mesmos possam 

orientar, assistir e conduzir pessoas ou grupos durantes traslados, passeios, visitas, viagens, 

com ética profissional e respeito ao meio ambiente, à cultura e à legislação. 

 

Conteúdo: 

 



  

 

 Tipos de turismo; 

 Turismo sustentável; 

 Fundamentos da profissão; 

 Atribuições; 

 Etiqueta social; 

 Ética profissional; 

 Legislação; 

 Mercado de trabalho; 

 Relacionamento interpessoal; 

 Técnicas de comunicação; 

 Primeiros socorros; 

 Procedimentos em aeroportos; 

 Vestuário; 

 Modalidades. 

Área 21: Ramo Educacional 

 

Subárea 21.1: Oficina – Jogos Cooperativos e Danças Circulares  

Carga horária: 16 horas  

 

Objetivo: Apresentar e vivenciar os jogos cooperativos e as danças circulares como um 

instrumento de trabalho docente para disseminar e refletir sobre a prática da cooperação 

junto aos educandos.  

 

Conteúdo: 

 

 História dos jogos cooperativos; 

 História das danças circulares; 

 Os jogos cooperativos a as danças circulares como instrumento de trabalho 

para uma prática cooperativa; 

 Como trabalhar jogos cooperativos na escola; 



  

 

 Prática de jogos cooperativos; 

 Como trabalhar danças circulares na escola; 

 Prática de danças circulares. 

Subárea 21.2: Cooperjovem  

 

Carga horária: 16 horas 

 

Objetivo: Qualificar profissionais da educação para atuarem com mais eficiência na 

aplicação do programa cooperjovem na rede de ensino.  

 

Conteúdo: 

 

 Sensibilização, motivação e valorização do professor; 

 Liderança, percepção e criatividade; 

 A pedagogia da cooperação como proposta motodológica; 

 Material do Cooperjovem; 

 Cooperativismo: História, doutrina e filosofia; 

 Estrutura e funcionamento de cooperativas; 

Subárea 21.3: Palestra – A Relação Família x Escola  

 

Carga horária: 3 horas  

 

Objetivo: Encontrar uma relação de cooperação entre as instituições família e escola.  

 

Conteúdo: 

 

 As modificações da sociedade; 

 Formas de atuação no cotidiano escolar; 

 Formas de atuação no cotidiano escolar; 

 A relação entre desenvolvimento e aprendizagem; 



  

 

 A parceria escola e família. 

Subárea 21.4: Curso de Capacitação em Dinâmica de Grupo 

Carga horária: 60 horas 

  

Objetivo: Capacitar e aperfeiçoar profissionais para atuar como facilitador de grupo, 

através de fundamentação práticas supervisionadas, dentro de uma visão holística, 

garantindo-lhes uma melhor performance na conduta de coordenar/facilitar grupos/equipes. 

  

Conteúdo: 

 

Módulo I – 40 horas 

 

 Introdução a abordagem holística; 

 O processo grupal/ Fenomenologia; 

 Formação de grupos; 

 Estruturação, funcionamento e desenvolvimento de grupo; 

 Condução e fases de grupos; 

 O papel do profissional de grupos; 

 Técnicas de aplicação; 

 Aspectos importantes para um facilitador de grupos; 

 PNL – Programação Neurolinguística aplicada a prática da dinâmica de 

grupo; 

 Cooperação x Competição; 

 Motivação/Criatividade/Auto-conhecimento; 

Módulo II – 20 horas 

 

 Praticando o papel do facilitador/coordenador de grupo (Prática 

supervisionada). 

 



  

 

 

Subárea 21.5: Palestra Bullying  

 

Carga horária: 03 horas  

 

Objetivo: dar aos participantes conhecimentos sobre o fenômeno bullying, que 

possibilitem a identificação do problema no ambiente escolar, a reflexão sobre o mesmo e a 

adoção de medidas de caráter educativo com o fim de eliminá-lo  

Conteúdo:  

 Violência na família e na escola;  

 Bullying: causas e consequências;  

 Sociedade digital: os riscos do ciberbullying;  

 Identificação, diagnóstico e encaminhamento de casos de violência escolar; 

 Estratégias psicopedagógicas de educação para a paz; 

 Formação de grupos de alunos e pais solidários; 

 Como lidar com emoções e gerenciar os pensamentos 

 

Área 22: Orientação e Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas  

 

Subárea 22.1: Orientação para Constituição de Cooperativa – POC  

 

Carga horária: 32 horas  

 

Objetivo: Orientação de grupos interessados em constituir cooperativas, podendo este vir a 

constituir ou não uma sociedade cooperativa.  

 

Atividades: 

 

 Cadastro básico; 

 Diagnóstico do grupo; 



  

 

 Orientações:  

 Apresentação da visão doutrinária do cooperativismo: Origem, 

doutrina, princípios e valores do cooperativismo; 

 Apresentação do Sistema cooperativista: Aliança Cooperativista 

Internacional (ACI), Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(Sescoop) e Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop.) 

 Apresentação das Características específicas das sociedades cooperativas: 

Lei 5764/71, Lei 6904 / 2008, sociedades cooperativas; 

 Análise da Viabilidade Econômica; 

 Apresentação do Processo autogestionário da cooperativa; 

 Apresentação dos Programas das áreas de monitoramento do Sescoop; 

 Apresentação dos Programas das áreas de formação e promoção do 

Sescoop. 

 Preenchimento do Instrumento de avaliação e acompanhamento do 

programa de monitoramento. 

Subárea 22.2: Orientação para Gestão da Sociedade Cooperativa- PAGC I 

 

Carga horária: 192 horas (6 meses) 

 

Objetivo: Essa ação busca a manutenção das características da sociedade cooperativista. 

 

 Atividades:  

 

 Diagnóstico e elaboração de plano de ação; 

 Análise da Conformidade com as leis 5764/71 e 6904/08. 

 Análise, orientação e organização para a conformidade do Estatuto; 

 Análise, orientação e organização para a conformidade com a legislação 

vigente do Livro de Matrícula; 



  

 

 Análise, orientação e organização para conformidade com a legislação 

vigente dos Livros de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinária; 

 Análise, orientação e organização para conformidade com a legislação 

vigente do Livro dos Órgãos de Administração e Fiscalização; 

 Análise, orientação e organização para conformidade com a legislação 

vigente dos Fundos obrigatórios. 

 Preenchimento do instrumento de avaliação e acompanhamento do 

programa de monitoramento. 

Subárea 22.3: Orientação para Gestão da Governança Corporativa das Cooperativas- 

PAGC II 

 

Carga horária: 192 horas (6 meses) 

 

Objetivo: Essa ação busca estimular a cooperativa na melhoria de seus mecanismos de 

governança. 

 

Atividades: 

 

Módulo I  

 

 Diagnóstico e elaboração do Planejamento Estratégico; 

 Análise da Conformidade da cooperativa com as leis 5764/71 e 6904/08 

 Análise, orientação e organização das Assembleias Geral e Extraordinária 

para conformidade com a legislação vigente; 

 Análise, orientação e organização do Conselho de administração para 

conformidade com a legislação vigente; 

 Análise, orientação e organização do Conselho Fiscal para conformidade 

com a legislação vigente; 

 Preenchimento do instrumento de avaliação e acompanhamento do 

programa de monitoramento.  



  

 

Módulo II 

 

 Realização de auditoria Independente; 

 Preenchimento do instrumento de avaliação e acompanhamento do 

programa de monitoramento. 

 

Módulo III 

 

 Organização de documentos em arquivos; 

 Preenchimento do Instrumento de avaliação e acompanhamento do 

programa de monitoramento.  

 

Subárea 22.4: Orientação para Gestão Econômica e Financeira das Cooperativas- 

PAGC III 

 

Carga horária: 192 horas 

 

Objetivo: Essa ação busca a instrução, aplicação e acompanhamento dos principais 

indicadores econômico-financeiros através da organização das informações. 

 

Atividades: 

 

 Diagnóstico e elaboração do plano de ação; 

 Análise, orientação e organização da área financeira, segundo a legislação 

vigente; 

 Análise, orientação e organização da área fiscal, segundo a legislação 

vigente; 

 Análise, orientação e organização da área pessoal, segundo a legislação 

vigente. 



  

 

 Preenchimento do instrumento de avaliação e acompanhamento do 

programa de monitoramento. (Essa atividade será realizada mensalmente). 

Subárea 22.5: Assessoria Contábil  

 

Carga horária: 32 horas (mês) 

 

Objetivo: Acompanhar a contabilidade nas áreas: Fiscal, tributária, trabalhista e 

previdenciária.  

 

Conteúdo:  

 

 Assessoria fiscal 

 Assessoria pessoal 

 Livros de registro 

 Livros de ata 

 Carteiras de trabalho 

 Análise de balancetes 

 Análise de notas fiscais 

 Análise da conciliação bancária 

 Análise de fluxo de caixa. 

 

Área 23: Serviços de Saúde 

 

Subárea 23.1: Médicos – Clinico Geral 

  

Carga horária: 8 horas 

  

Objetivo: A atividade tem como objetivo contribuir na redução das desigualdades 

sociais, beneficiando e garantindo acesso gratuito à serviços de promoção a cidadania. 

  



  

 

Conteúdo: 

 Prestação de Serviços Médicos Itinerante, para desempenhar 

atendimento ambulatorial, realizando procedimentos básicos de 

avaliação, anamnese, visando diagnosticar potenciais doenças nos 

pacientes 

 

Subárea 23.2 :Serviços Odontológicos 

 

Carga Horária: 8 Horas 

 

Objetivo: A atividade tem como objetivo oferecer oportunidade de acesso gratuito a 

serviços odontológicos, buscando a redução das desigualdades e 

Beneficiando a promoção de cidadania. 

  

Conteúdo:  

 Prestação de Serviços Odontológicos Itinerante, para desempenhar 

atendimento clinico, realizando procedimentos básicos preventivos e/ou 

curativos de forma completa ou parcial em virtude de diagnostico 

ocorrido durante o atendimento. Dessa forma, inclui-se dentre outros 

procedimentos que se puder realizar os seguintes: Avaliação, 

Restauração, profilaxia + Flúor, Tartarectomia, Extração. 

 

 

Área 24: Médico Veterinário 

Subárea 24.1:Oficina Teórica/Pratica sobre atividades Médico Veterinário  

 

Carga Horaria: 72 horas 

Objetivo: Executar atribuições referente as atividades desenvolvida pelo médico 

veterinário de acordo com as normas legais pertinentes e atribuições legais de inspeção 

sanitária.  

Conteúdo: 



  

 

 Proteção ao meio Ambiente, Manipulação da Matéria Prima, Qualidade 

e quantidade de agua utilizada, condições de embalagem e estocagem, 

condições de câmeras frigorificas e equipamentos de frios, condições 

técnicas de laboratório e condições do controle de qualidade. 

 

 

  

ANEXO II 

 

DADOS CADASTRAIS E RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA 

 

DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA 

Razão Social:  Optante Simples: (  ) Sim  (  ) Não 

Nome Fantasia: CNPJ/MF: 

Inscrição Estadual:  Inscrição Municipal: 

Descrição do objeto social: 

Endereço: 

 

 

 

 

Complemento:  Bairro: 

Cidade: UF:  CEP: 

E-mail: Telefone: (     ) Fax: (     ) Celular: (    ) 

Representante legal:  CPF/MF: 

RG:  

 

Órgão Expedidor: 

 



  

 

RELATO DE EXPERIËNCIA DA PESSOA JURÍDICA 

Os relatos informados deverão ter relação com a(s) área(s) do conhecimento nas quais a pessoa 

jurídica se inscreve. 

[PARA CADA EXPERIÊNCIA RELATADA, DEVERÁ SER APRESENTADO UM 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU UMA DECLARACAO FORNECIDA 

PELO CLIENTE, CONFORME O SUBITEM 4.10.3, “e”, DO EDITAL] 

Áreas de conhecimento: ____________________ 

Natureza do serviço: instrutoria.  Área: ____________________ 

Subárea:__________________ 

Especialidade: ________________  

 

Empresa onde realizou a atividade: (nome) 

Caracterização da empresa (setor de atividade econômica, número de empregados e outras) 

Período de desenvolvimento do trabalho: Carga horária:  

Descrição sucinta dos trabalhos realizados na área de conhecimento escolhida: 

Instrutoria (título, ações desenvolvidas, conteúdo, público-alvo e resultados alcançados,): 

 

 

DADOS PESSOAIS DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) PARA 

CERTIFICAÇÃO 

Nome:  Data de Nascimento: 

Tipo de vínculo (sócio, empregado ou prestador de serviço) 



  

 

RG: Órgão Emissor: CPF/MF:  Sexo: 

(  ) F   (  ) 

M 

Estado Civil:  Profissão: Nº. no Conselho Regional: 

E-mail: Fone: Fax: Celular: 

Endereço: 

 

Complemento:  Bairro: 

Cidade: UF:  CEP: 

PIS/PASEP:  

Valor hora: Informações adicionais: 

Banco: Ag. Conta: 



  

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Tipo de formação: 

(   ) Aperfeiçoamento Profissional  (   ) Graduação (   ) MBA (   ) Pós graduação – 

doutorado (   ) Pós graduação – mestrado  (   ) Pós graduação – especialização   (   ) 

Primeiro grau  (   ) Profissionalizante – técnico (   ) Segundo grau  (   ) Sem informação  

Curso: Carga horária: 

Entidade: Situação:  

(  ) Completo  (   ) Em conclusão  (   ) Incompleto  (   ) 

Iniciando 

Ano de conclusão: Observações:  Comprovante: 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

Lina de Atuação: Área de Atuação: Tempo de 

Atuação: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Empresa: Treinamento Ministrado: Carga Horária: 

Data de inicio: Data de Fim: Setor: 

Tipo: 

(   ) Curso      (   ) Palestra 

Comprovante: 

Contato: Nome: Telefone: 

Ramal: Celular:  Email: 

 

 

ANEXO III 



  

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO DE EXCLUSIVIDADE 

 

Eu, ___________ [nome completo], __________ [nacionalidade], ______ 

[estado civil], __________ [profissão], inscrito no CPF/MF sob o nº.  

_____________, e portador da Carteira de Identidade nº. _________, expedida 

pela _____________, residente e domiciliado no endereço ______________, nº 

_____, Bairro _________, CEP _______, __________ [cidade], ___________ 

[estado], DECLARO, que não exerço cargo, função ou emprego público ou privado 

que tenha natureza ou exija exclusividade no exercício da atividade. Após esta 

data, caso venha a exercer qualquer atividade de natureza exclusiva, pública ou 

privada, comprometo-me a comunicar o fato imediatamente ao SESCOOP. 

 Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pela declaração ora 

prestada, sob as penas da lei.  

 

___________, __ de __________ de 201_. 

 

________________________ 

Nome e Assinatura 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 



  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA MÃO-DE-OBRA DE MENORES 

 

________________________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº 

___________________________, sediada à 

_________________________________________ (endereço completo) em atendimento 

ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, declara que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

 

_________________, _____ de _______________ de 201    . 

 

____________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

 

____________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

Observação: Emitir em papel que identifique a empresa. 

Declaração a ser emitida pela empresa (assinada pelo sócio-

administrador, dirigente, procurador). 

ANEXO V 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA - DECLARAÇÃO 



  

 

 

PESSOA JURÍDICA 

 

________________ [nome da empresa], _________ [natureza jurídica], com sede 

____________ [endereço completo], inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________, 

neste ato representada, de acordo com o Contrato Social, por ____________ [nome do 

representante legal], portador da Carteira de Identidade nº. ___________, expedida pelo 

______________, e inscrito no CPF/MF sob o nº. ______________, candidato(a) no 

processo seletivo para prestadora de serviços de instrutoria como pessoa jurídica, pelo 

Edital nº. __/_____, declara que, se for aprovada para o cadastramento, estar de pleno 

acordo com as disposições do Edital, que as informações por prestadas são verídicas, bem 

como com a disponibilização de seus dados cadastrais a instituições parceiras do 

SESCOOP, objetivando ampliar o leque de oportunidades para prestação de serviços. 

_______________, __ de __________ de 2015. 

_________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE INSTRUTORES 

Instrumento de Avaliação de Instrutores 



  

 

 

Este instrumento visa coletar a sua opinião acerca da atuação do instrutor, aspectos positivos e 

a melhorar. Sua colaboração será fundamental para o aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

Para avaliar cada um dos itens abaixo, utilize a escala a seguir, marcando com um “x” apenas 

uma resposta. Agradecemos sua contribuição! 

 

DADOS DO EVENTO 

Evento:  Instrutor/Consultor: 

Carga Horária: Local:  

 

 

Escala de Avaliação: 

4 • Ótimo                   2 • Regular  

3 • Bom          1 • Ruim                       N • Não é possível emitir opinião 

 

INSTRUTOR 

ITENS DE AVALIAÇÃO 4 3 2 1 N 

Pontualidade      

Atualização de documentos      

Planejamento – Proposta apresentada      

Metodologia utilizada      

Recursos didáticos utilizados       

Cumprimento dos Prazos      

Qualidade dos equipamentos utilizados      

Qualidade dos materiais utiilzados      



  

 

Capacidade de relacionamento/cooperação      

Alcance dos objetivos da contratação dos serviços      

A cooperativa manifestou-se satisfeita com o serviço 

prestado? 
     

 

Observações e sugestões do avaliador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 



  

 

Contrato de Prestação de Serviços  

de Instrutoria  que entre si celebram 

o SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO - SESCOOP e 

_____________ (PESSOA 

JURÍDICA) 

 

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

DO COOPERATIVISMO – SESCOOP UNIDADE XXXXX, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede em XXXXX, no XXXXXX, n.º XXX, Quadra XX, 

CEP XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXXX, neste ato representado por seu 

Presidente, XXXXXX, portador da cédula de identidade nº. XXXX SSP/XX e do CPF n°. 

XXXXXX, e por seu Superintendente, XXXXX, portador da cédula de identidade nº. XXX 

– SSP/XX e do CPF nº. XXXXX, doravante denominado CONTRATANTE e XXXXX, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXX, com sede na cidade 

de XXXX, na Rua/Avenida/Travessa XXXXX, n.º XX, XXXXX, CEP XXXX, 

representada por XXXXX, portador(a) da cédula de identidade n.º XXXXX SSP/XX e do 

CPF n.º XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado 

do processo de cadastramento, instrumentalizado pelo Edital nº XXX/20XX, o art. 9º, inc. 

XII, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP (Resolução n.º 850/2012), e 

o disposto na Resolução do Conselho Nacional n.º XX/2015, que instituiu o cadastramento 

no âmbito do SESCOOP, considerando ainda o art. 593 do Código Civil Brasileiro, e a 

autonomia técnica pertinente da CONTRATADA para a execução dos serviços,  resolvem 

firmar o presente instrumento, de acordo com as cláusulas e condições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a contratação de serviços de instrutoria/ na área de _________ 

[informar a área de conhecimento], nos termos da(s) solicitação(ões) e justificativa 



  

 

elaborada(s) pela(s) Gerência de _________ do SESCOOP/____, parte integrante deste 

Instrumento, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto deste contrato serão executados pela CONTRATADA _____________ 

[nome da empresa], sem subordinação jurídica para com o SESCOOP, observando o que se 

segue: 

 

I. (Descrição das atividades a serem desempenhadas);  

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO SESCOOP 

Sem prejuízo das disposições contidas neste Instrumento, o SESCOOP ficará obrigado a: 

I. prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

II. efetuar os pagamentos conforme estabelecido neste Contrato; 

III. realizar outras ações específicas de acordo com o objeto a ser contratado;  

IV. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas 

medidas corretivas necessárias; 

V. exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta 

apresentada, avaliando a qualidade dos serviços apresentados, podendo rejeitá-los no 

todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das disposições contidas neste Instrumento, a CONTRATADA ficará 

obrigada a: 

I. solucionar os eventuais problemas pertinentes ou relacionados à execução dos 

serviços objeto do Contrato, mesmo que, para isso, outra solução não prevista neste 



  

 

tenha de ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para 

o SESCOOP; 

II. cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços 

contratados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua 

inteira responsabilidade; 

III. manter entendimento com o SESCOOP, objetivando evitar interrupções ou 

paralisações na execução dos serviços; 

IV. encaminhar ao SESCOOP relatórios de execução dos serviços que compõem o 

objeto deste Contrato, inclusive atas de reuniões, se houver; 

V. manter comunicação frequente com o SESCOOP, informando-o acerca do 

andamento dos serviços e da evolução dos processos, permitindo, assim, eventuais 

adequações e ajustes necessários; 

VI. responsabilizar-se pelos danos causados ao SESCOOP ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou seu dolo na execução do Contrato; 

VII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possa ser vítima, quando nas 

dependências do SESCOOP, ou em qualquer outro local onde esteja prestando os 

serviços objeto deste Contrato; 

VIII. garantir o fiel cumprimento da proposta apresentada ao SESCOOP; 

IX. manter o SESCOOP informado de fatos relevantes ocorridos durante a realização 

deste Contrato; 

X. manter atualizados os documentos de regularidade fiscal durante toda a execução do 

Contrato, sob pena de rescisão;  

XI. responder perante o SESCOOP e terceiros por eventuais prejuízos e danos 

decorrentes de sua demora ou sua omissão na condução dos serviços objeto deste 

Contrato; 

XII. responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de 

proteção da propriedade intelectual, dos direitos de propriedade ou dos direitos 

autorais, relacionada com os serviços objeto deste Contrato. [cláusula opcional; 

dependerá do objeto]. 

 



  

 

Parágrafo Único. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a 

CONTRATADA adotará as providências necessárias para preservar o SESCOOP e mantê-

lo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza; 

não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará o SESCOOP das importâncias que 

este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar 

da data do efetivo pagamento.  

 

CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais devidos em decorrência, 

direta ou indireta, deste Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 

do contribuinte, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso. 

CLÁUSULA SEXTA – SIGILO 

A CONTRATADA comprometer-se-á a: 

I. não utilizar a marca SESCOOP ou qualquer material desenvolvido pelo SESCOOP 

para seus produtos e seus programas, assim como os dados dos clientes a que tenha 

acesso no decorrer das atividades inerentes a este Contrato, em ações desenvolvidas 

pela CONTRATADA fora do âmbito de atuação deste Instrumento; 

II. tratar todas as informações a que tenha acesso em função deste Contrato em caráter 

de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal 

ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação seja por omissão, a qualquer terceiro; 

III. somente divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste Contrato 

que envolvam o nome do SESCOOP mediante prévia e expressa autorização deste; 

IV. manter irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em 

decorrência deste Contrato, sobretudo quanto à estratégia de atuação do SESCOOP. 

 

Parágrafo Único. A infração ao disposto nesta Cláusula, a qualquer tempo, sujeitará a 

CONTRATADA às indenizações por perdas e danos previstas na legislação ordinária, 

independentemente da rescisão imediata deste Contrato. 



  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato para execução dos serviços será de __ (___) dias ou 

meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período ou 

fração, por interesse das Partes, limitado a 60 (sessenta), nos termos do que dispõe o art.26, 

parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP.  

CLÁUSULA OITAVA – VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 

O SESCOOP pagará à CONTRATADA R$ ________ (____________reais) por hora 

técnica posta à sua disposição, até o limite de ______ horas, pelo período de vigência do 

Contrato, obedecido o máximo de seiscentas horas, perfazendo o total de até R$ 

____________ (___________ reais).  

§1º O pagamento será realizado mediante ordem bancária creditada em conta corrente da 

CONTRATADA, condicionado à apresentação do relatório de execução, do produto 

desenvolvido e da nota fiscal ou da fatura atestada pelo SESCOOP, juntamente com as 

certidões de regularidade fiscal devidamente atualizadas (contribuições previdenciárias; 

dívida ativa da união; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Fisco Estadual 

e/ou Municipal). 

§ 2º Caberá à Gerência XXXXX do SESCOOP/XX emitir o Termo de Aceite de cada nota 

fiscal ou fatura ou recibo entregue ou devolvê-la, quando da sua não-aceitação, neste caso 

com exposição de motivos. 

§ 3º Serão suspensos os pagamentos se: 

I. os serviços, no ato da atestação, não estiverem sendo prestados conforme proposto, 

aceito e contratado;  

II. as notas fiscais contiverem incorreções, caso em que serão devolvidas, 

acompanhadas dos motivos de sua rejeição, contando-se, então, o prazo 

para pagamento a partir da reapresentação, sem qualquer tipo de correção. 

 



  

 

§ 4º Quaisquer despesas com transações bancárias correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

§ 5º O SESCOOP poderá deduzir, do montante a pagar, indenizações devidas 

pela CONTRATADA em razão de inadimplência nos termos deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este Contrato poderá ser alterado por meio de termo aditivo, para complementação ou 

acréscimo ao objeto, observado o limite de vinte e cinco por cento do valor inicial 

atualizado do Contrato, ou supressão, por acordo entre as Partes, quando aplicável, desde 

que justificado pela Unidade técnica responsável e autorizado pela autoridade superior do 

SESCOOP. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS  

A CONTRATADA, por intermédio do profissional que realizará a atividade, entregará ao 

SESCOOP todos os materiais, técnicas, ferramentas, estudos, produtos e correlatos 

desenvolvidos ou absorvidos em decorrência deste Contrato - salvo os anteriormente 

existentes - de propriedade pública ou particular, cedendo, ainda, de forma definitiva, os 

direitos autorais patrimoniais a eles vinculados, com observância aos preceitos da Lei nº. 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de forma que o SESCOOP possa deles dispor para todo 

e qualquer fim, independentemente de qualquer remuneração especial ou adicional àquela 

ajustada neste Contrato. 

§ 1º O SESCOOP terá o direito de utilizar, fruir a obra e dela dispor, bem como autorizar sua 

utilização por terceiros, no todo ou em parte, como obra integrante de outra ou não. Terá 

igualmente direito de edição, publicação, reprodução, por qualquer processo ou técnica (como 

reprodução gráfica, reprográfica, fotográfica, videofonográfica, fonográfica), tradução para 

qualquer idioma, comunicação direta e/ou indireta da obra ao público, mediante cabo, fibra 

ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da 

obra ou a produção para percebê-la em tempo e lugar previamente determinados por quem 



  

 

formula a demanda e nos casos em que o acesso a obras ou produções se faça por qualquer 

sistema que importe em pagamento pelo usuário, assim como inclusão em base de dados. 

§ 2º Dentre os direitos cedidos, incluem-se também os de utilização direta ou indireta 

mediante representação, recitação ou declamação, execução musical, radiodifusão sonora ou 

televisiva, captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva, 

sonorização ambiental, exibição audiovisual, cinematográfica ou processo assemelhado, 

emprego de sistemas óticos, cabos de qualquer tipo de comunicação similar que venham a ser 

adotados, disponibilização na Internet, inclusão em base de dados, armazenamento em 

computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do gênero, de exclusividade. 

§ 3º Se a obra for feita em co-autoria, deverá ter o consentimento dos demais autores. 

§ 4º Deverá ser firmado o TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

PATRIMONIAS, elaborado conjuntamente pelas Partes, contemplando os direitos 

previstos nos §§ 1º e 2º, visando atender aos procedimentos previstos na Lei nº. 9.610/98.  

§ 5º O disposto no § 4º não prejudicará a prerrogativa do SESCOOP quanto à propriedade 

dos Direitos Autorais Patrimoniais nos termos estipulados no caput desta Cláusula, que se 

presumirá ampla em relação à(s) obra(s) integrante(s) do objeto. 

§ 6º A cessão será exclusiva, vedada a utilização da obra pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer ao SESCOOP toda e qualquer informação que 

lhe seja solicitada sobre o objeto deste Contrato, bem como a facilitar a fiscalização da 

execução dos serviços contratados.  

§ 1º A Gerência XXXXX do SESCOOP/XX fiscalizará os serviços objeto deste Contrato, 

cabendo-lhe decidir pela aceitação ou não das soluções e dos serviços apresentados, 

exigindo o fiel cumprimento de todos os requisitos deste Contrato e da proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 



  

 

§ 2º A fiscalização do SESCOOP não diminuirá nem substituirá a responsabilidade da 

CONTRATADA decorrente das obrigações aqui assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à seguinte conta orçamentária XXXXX. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CLÁUSULA PENAL 

A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, 

a subcontratação parcial ou total, assim como o descumprimento dos prazos e das 

condições estipulados para os serviços objeto deste Contrato implicarão, conforme o caso, a 

aplicação das seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa de dez por cento sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total;  

III. multa de dez por cento sobre os valores já pagos à CONTRATADA no caso de 

inexecução parcial;  

IV. multa de um por cento do valor do Contrato por dia, limitado a dez dias, no caso de 

atraso na execução; 

V. rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de ocorrer:  

a. o previsto nos incisos II e III; 

b. a extrapolação dos dez dias previstos no inciso IV, sem prejuízo do pagamento 

das respectivas multas;  

VI. multa de dez por cento do valor total atualizado do Contrato, sem prejuízo de outras 

multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 

rescisão ocasionar ao SESCOOP, no caso de rescisão do Contrato por iniciativa da 

CONTRATADA, sem justa causa; 

VII. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SESCOOP, por prazo de 

até dois anos, a critério do SESCOOP, pela aplicação das penalidades acima. 

 

§ 1º As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou 

recolhidas diretamente à tesouraria do SESCOOP, no prazo de quinze dias corridos, 



  

 

contados a partir da data de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobradas 

judicialmente. 

§ 2º Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para 

apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da notificação. 

§ 3º As penalidades previstas neste Contrato serão independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DENÚNCIA E DISTRATO  

As Partes poderão, a qualquer tempo, denunciar este Contrato, manifestando-se por escrito, 

com antecedência mínima de trinta dias, sem que, em razão dessa prerrogativa, recebam 

qualquer tipo de indenização. 

§ 1º Antes do encerramento dos trinta dias, deverão ser quitadas todas as pendências 

provenientes deste Contrato.  

§ 2º Cumpridas as exigências do § 1º, deverá ser providenciado o instrumento de 

“Distrato”, previamente autorizado pelo SESCOOP, contendo a quitação plena de ambas as 

Partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO 

Este Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de 

suas cláusulas ou suas condições, sujeitando a CONTRATADA às penalidades 

previstas neste Instrumento, e em especial de: 

 

I. não-cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações 

ou prazos; 

II. subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato;  

III. paralisação dos serviços sem justa causa; 



  

 

IV. cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato registrado em 

advertência; 

V. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento;  

VI. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo 

da execução deste Contrato. 

 

§ 1º Em qualquer das hipóteses acima, a CONTRATADA deverá reparar, integralmente, os 

prejuízos causados ao SESCOOP, independente da aplicação das penalidades previstas 

neste Instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do 

SESCOOP.  

§ 2º Rescindido este Contrato por culpa da CONTRATADA, o SESCOOP entregará os 

serviços objeto deste Instrumento a quem julgar conveniente, sem qualquer consulta ou 

interferência da CONTRATADA, que responderá, nas formas legal e contratual, pela 

infração ou pela execução inadequada que tenha dado causa à rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

A assinatura deste Contrato importará na afirmativa, pela CONTRADADA, da inexistência 

de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com o 

SESCOOP. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ANEXOS 

Constituirá parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as 

informações constantes da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Prestadores 

de Serviços de Instrutoria  do SESCOOP, instituído pela Resolução do Conselho 

Nacional n.º XX/2016, de __ de ______ de 2016, e os demais documentos 

inerentes à contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

Os casos omissos serão resolvidos pelas Partes, ficando eleito o foro de XXXX para 

esclarecer as controvérsias oriundas deste Contrato. 



  

 

Por estarem justas e acordadas, as Partes contratantes assinam este Instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

________________, __ de ________ de 20__. 

 

Pelo SESCOOP:                                                                    Pela CONTRATADA: 

 

Testemunhas: 

 

1ª ------------------------------------------------           2ª  ------------------------------------------- 

Nome:                                                                   Nome: 

CPF/MF:              CPF/MF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA Nº  

 

O SESCOOP/        , inscrito no CNPJ sob o nº                          , solicita e 

autoriza à empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº                                           

prestar serviço de instrutoria para a realização do(s) evento(s) abaixo: 

 

Turma:  

 

Módulo:  

 

Local:  

 

Nº PROJETO:  

 

INSTRUTOR:                                     CPF:  

 

VALOR:  

 

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

1 – Do Fundamento Legal:  



  

 

 

Esta Ordem de Execução de Serviços tem fundamento legal no Regulamento de Licitações 

e Instrumentos do SESCOOP - Resolução nº 850, de 28 de fevereiro de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União - DOU, Seção 3, nº 59 de 26 

de março de 2012, na Resolução n.º     /2016, que regulamenta o Cadastramento de 

Prestadores de Serviços de Instrutoria do Sescoop, e no  Edital de Cadastramento vigente. 

 

2 – Das Responsabilidades: 

 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, ora, contratados em conformidade 

com o estabelecido nos editais de cadastramento e seus anexos. 

 

3 - Da Penalidade: 

 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado e das demais obrigações ensejará o 

imediato e unilateral e cancelamento desta ordem de execução, arcando a CONTRATADA 

com todos os prejuízos causados ao SESCOOP/   , além do pagamento das multas e 

penalidades previstas constantes do(s) Editais de Cadastramento do SESCOOP/    . 

 

4 – Do Cancelamento: 

 

Esta ordem de execução poderá ser cancelada caso haja interesse justificado do SESCOOP/   

, ou em virtude da não execução, total ou parcial do objeto contratado, sem prejuízo das 

cominações legais cabíveis. 

 

5 – Das Alterações: 

 

Quaisquer alterações das condições estabelecidas somente poderão ser procedidas com a 

concordância de ambas as partes e autorizadas, por escrito, pelo SESCOOP/     , através de 

emissão complementar da ordem, carta ou e-mail ao Prestador. 

 



  

 

 

6 – Do envio do arquivo digital da O.E assinado: 

 

A contratada se obriga a enviar o arquivo digital da Ordem de Serviço devidamente 

assinado para o SESCOOP/   , no máximo 05 (cinco) dias antes da data de realização do 

evento, para evitar o cancelamento do serviço. 

 

7 – Disposições finais: 

 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de                     , como o único 

competente para ação ou execução do presente instrumento, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

Cidade, data, mês e ano. 

 

 

Aceito as condições desta O.E para todos os efeitos de direito. 

 

(Retornar arquivo digitalizado assinado para o seguinte e-mail: 

 

 

Assinatura do Representante da Contratada 

 

Testemunhas: 

1ª ------------------------------------------------           2ª  ------------------------------------------- 

Nome:                                                                   Nome: 

CPF/MF:              CPF/MF:  

 
 
 


