EDITAL N.º 005/2022 - PROCESSO SELETIVO: Capacitação em gestão e governança com
foco no aprimoramento comercial das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária do Sistema UNICAFES - PARCERIA ICERRADUS – UNICAFES ALAGOAS.

O Instituto Sócio Agroambiental Cerradus (Icerradus), organização situada na Rua Leozino
Bernardes, nº 435 – Monte Sinai, Alto Paraíso de Goiás-GO, inscrita no CNPJ 023555120001-04,
através do departamento de formação, publica edital 005/2022 - Processo Seletivo: Capacitação em
gestão e governança com foco no aprimoramento comercial das Cooperativas da Agricultura
Familiar e Economia Solidária do Sistema UNICAFES - Modalidade EaD - educação a distância e
presencial.
1. OBJETO DA SELEÇÃO
Este chamamento busca selecionar cooperativas da agricultura familiar e economia solidária para
participação em Capacitação em gestão e governança com foco no aprimoramento comercial Modalidade EaD - educação a distância e presencial. O curso em questão irá compor o Programa de
Educação do Cooperativismo Solidário (PECSOL) com ações que serão executadas na parceria com
Icerradus/Unicafes Alagoas, conforme especificações descritas no ANEXO A.
A seleção ocorrerá por meio de seleção de Cooperativas e Pessoas de acordo com nível de
conhecimento ou de maturidade organizacional, para preenchimento de 10 vagas por edição dos
cursos, prevendo início das aulas novembro de 2022.
2. CRONOGRAMA
Evento

Prazo

Inscrições das Cooperativas com pessoas indicadas

04 a 11/11/2022

Divulgação da Lista preliminar das cooperativas inscritas

14/11/2022

Prazo para recurso

Até dia 16/11/2022

Divulgação da Lista final das cooperativas inscritas

18/11/2022

Início das capacitações

Dezembro/2022

Solicitações fora dos prazos estabelecidos neste Edital não serão atendidas.

Os horários constantes deste Edital se referem à hora oficial de Brasília, DF.
3. PARTICIPANTES
3.1 São ofertadas vagas para Capacitação em gestão e governança com foco no aprimoramento
comercial das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Sistema UNICAFES.
3.2 As Cooperativas interessadas em participar da seleção necessitam escrever 6 (seis)
cooperados(as) para a capacitação, discorrendo sobre dados de contato, escolaridade e função.
3.3 A capacitação será orientada para Cooperativas do ramo agropecuário, no entanto outros ramos
também podem se escrever neste processo seletivo, desde que atendam os requisitos.
4. ESCOLARIDADE EXIGIDA
4.1 É condição legal para ingressar na Capacitação ter concluído o Ensino Fundamental ou
equivalente, sendo desejável o ensino médio ou superior.
4.2 Para participar, o cooperado deve ser indicado(a) por Cooperativas vinculadas ao Sistema
Unicafes
4.3 É condição necessária para participação da Cooperativa na Capacitação, ser filiada e estar regular
com a Unicafes Alagoas.
5. CONCORRÊNCIA AS VAGAS
5.1 Inscrições das Cooperativas


Indicação de 6(seis) cooperados (as), sendo: conselheiros administrativos, funcionários e
cooperados indicados para cargos deliberativos, priorizando membros que já atuam com o
setor de gestão e negócios.



Cooperativas que aceitem implementar as soluções abordadas nos cursos em suas práticas.

5.2 Inscrições das pessoas


Pessoa que demonstre interesse com o tema de gestão e governança com foco comercial.



Pessoa que faça parte de cargos deliberativos ou esteja se preparando para fazer parte de
Conselhos Administrativo ou Fiscal das Cooperativas participantes;

5.3 As Cooperativas e pessoas inscritas devem ter documentos necessários à comprovação de sua
condição. Se classificadas, terão seus casos avaliados e, caso alguma irregularidade seja identificada,

estão sujeitas à perda da vaga.
6. INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições neste Processo Seletivo são gratuitas.
6.2 A inscrição deverá ser realizada por um(a) representante da Cooperativa. Antes de iniciar o
processo de inscrição, deve-se obrigatoriamente ler com atenção este Edital, e, identificar
conselheiros administrativos, funcionários e cooperados com interesse, colher as informações
necessárias para o preenchimento do edital. O preenchimento do formulário online e a indicação
dos(as) candidatos(as) para o curso é de inteira responsabilidade da Cooperativa.
6.3 Para realizar a inscrição, o(a) responsável pela Cooperativa deve:


Acessar o link de cadastro, presente no final deste edital entre 04 a 11 de novembro de 2022;



Ler a proposta técnica para execução da capacitação anexo A;



Preencher o formulário referente aos dados da Cooperativa, conforme anexo B;



Preencher o formulário referente aos dados pessoais: conforme anexo C.



Marcar a declaração de ciência em que afirma estar em conformidade com as exigências e as
regras especificadas neste Edital;



Clicar em Enviar.

6.4 Após finalizar o processo de inscrição, o formulário carregará na página um comprovante de
envio, salvar este comprovante com print de tela para fins de comprovação de inscrição.
6.5 O formulário preenchido também será enviado para e-mail utilizado na inscrição com os dados
da inscrição e formulário preenchidos.
6.6 Será homologada a inscrição da Cooperativa com seis inscrições de pessoas associadas. Caso a
Cooperativa interessada tenha interesse em mais de seis inscrições, realizar cadastro interno, para
inclusão no formulário em caso de desistência de outras pessoas inscritas no curso.
6.7 Recomenda-se às pessoas interessadas que não deixem a realização de sua inscrição para os
últimos dias a fim de evitar problemas ou de possibilitar soluções, pois ao Icerradus não se
responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de problemas técnicos, falhas de
comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores técnicos que
impossibilitem o processamento de dados.

7. LISTA DE INCRIÇÕES HOMOLOGADAS
7.1 No dia 14 de novembro de 2022, será divulgada a Lista Preliminar das Inscrições das
Cooperativas e Pessoas na página do Icerradus e Unicafes Alagoas.
7.2 A solicitação de recurso deverá ser enviada para o para e-mail: icerradusbrasil@gmail.com até as
23hrs do dia 18/11/2022. Solicitações encaminhadas fora do prazo não serão atendidas.
8. SELEÇÃO E ANÁLISE DE PERFIL
8.1 A seleção ocorrerá por meio de análise de perfil das Cooperativas e das Pessoas inscritas.
8.2 A seleção e agrupamento das turmas será realizado por uma comissão composta por, no mínimo,
2 (duas) pessoas designadas pela Secretaria executiva da Unicafes Alagoas, além de 01 (uma) pessoa
do Instituto Cerradus.
8.3 No dia 18/11/2022, será divulgada a Lista Definitiva das Inscrições Homologadas na página da
Icerradus e Unicafes Alagoas.
8.4 Participação


Estão aptas a participar desta seleção Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária que possuam vínculo organizacional com o Sistema UNICAFES;



Estão aptas a ser indicadas pelas Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária
Pessoas vinculadas as Cooperativas como Cooperados ou Funcionários e que aceitem
participar das atividades formativas e apoiar na implementação de soluções organizacionais.

8.5 Especificações técnicas


A seleção será realizada através de análise dos dados cadastrados no google formulário
construído para esse processo seletivo;



Chamadas complementares poderão ser publicadas, na página do processo, até o
preenchimento total das vagas ofertadas.

9. CONFRMAÇÃO DA VAGA
9.1 As Cooperativas e Pessoas inscritas deverão preencher o formulário que irão receber em seu e-

mail para assim confirmar seu perfil e participação.
9.2 É responsabilidade da pessoa interessada verificar com atenção a caixa de entrada e o SPAM ou
o lixo do e-mail cadastrado no processo de inscrição, pois as comunicações referentes ao
deferimento ou indeferimento de vaga serão encaminhadas para contato.
9.3 O não preenchimento do formulário na data acima referida implicará a perda da vaga para a
Cooperativa e demais participantes do processo seletivo.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Este Edital será divulgado no site da Unicafes e redes sociais.
10.2 O Icerradus divulgará, quando necessário, Editais, Retificações, Convocações, Normas
Complementares e Avisos Oficiais referentes ao processo seletivo para ingresso no Curso, na página
do processo, sendo de responsabilidade da pessoa interessada acompanhar as divulgações.
10.3 O preenchimento correto de todos os formulários, declarações e documentos que fazem parte
deste processo seletivo, inclusive a escolha pela Cota, é de inteira responsabilidade da pessoa
interessada.
10.4 Para esclarecer dúvidas referentes à inscrição deve-se contatar a Coordenação do processo
através do e-mail: icerradusbrasil@gmail.com
10.5 Solicitações fora dos prazos e condições previstos neste Edital não serão atendidas.
Link para inscrições:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7cNNFHFP8jBc5LLTd8uLupskSDgpFW4oR1CQuA2bvRcZEQ/viewform
Estão anexos a este edital:
Plano de trabalho - ANEXO A.
Formulário referente aos dados da Cooperativa - ANEXO B. Formulário referente aos dados
pessoais - ANEXO C.
Maceió, 03 de novembro de 2022.

Atenciosamente,
Cristiano Stigirt Neto
Presidente

ANEXO A – Proposta técnica

FINALIDADE E RESULTADOS ESPERADOS
O objetivo geral deste projeto é a Organização, instrutoria e suporte para educandos na realização
dos cursos na plataforma de EaD, com atividades presenciais no Estado de Alagoas, instrução prática
e cursos com abrangência local realizados nas Cooperativas participantes do PECSOL.
Os objetivos específicos do projeto, são:
a) Oferecer suporte na execução dos cursos obrigatórios de 24 horas de duração nos temas: Programa
de Educação do Cooperativismo Solidário; Sistema de Gestão do Conhecimento; Identidade do
Cooperativismo Solidário e Desenvolvimento Sistêmico;
b) Oferecer suporte nos cursos opcionais para cooperativas com 48 horas de duração nos temas:
Soluções de gestão para Cooperativas; Soluções de governança para Cooperativas; Soluções de
negócios para Cooperativas; Soluções de gênero e geração via Plataforma de EaD;
c) Elaborar o Plano de Desenvolvimento Organizacional em dez cooperativas;
d) Desenvolver metodologia, fluxos, técnicas e comportamentos no departamento de recursos
humanos que promovam maior sinergia e confiança na relação com os cooperados, clientes e
colaboradores e, como consequência fomente oportunidades de negócios para as cooperativas e
qualificação da gestão;
e) Abordar técnicas, métodos, estratégias e conceitos financeiros para analisar demonstrações
contábeis, otimizar investimentos, gerenciar e controlar o orçamento;
f) Fomentar a participação das mulheres e dos jovens nas cooperativas, seja enquanto associados ou
como integrantes dos conselhos;
g) Qualificar as estruturas de governança de cooperativas, desenvolvendo os princípios e a estrutura
organizacional da cooperativa para garantir a perenidade da gestão e dos negócios;
h) Promover as competências necessárias à inovação de produtos e processos, explorando as
tendências de mercado e a criatividade para que se tornem diferenciados e únicos, com base em
conceitos modernos de concepção, desenvolvimento e otimização;
Descrição e Metodologia
O Programa de Educação e Capacitação Cooperativista terá como instrumento para fortalecer a

gestão e a governança das Cooperativas dois eixos principais, a Execução dos cursos via Plataforma
de EaD e a Multiplicação do PECSOL nas Cooperativas. Este edital é orientado para capacitação em
Implementação de Soluções em gestão/governança e negócios, desenvolvidos em formato
EAD/Presencial prevendo aulas com momentos, síncronos e assíncronos, implementados com
momentos de aplicação prática nas Cooperativas, com o objetivo de qualificar processos de
construção, aplicação e internalização do conhecimento nas lideranças e suas Cooperativas. As
inscrições nos cursos obrigatórios e cursos opcionais conforme destacado no Programa PECSOL,
assim como instruir a multiplicação do conhecimento e das soluções nas cooperativas participantes
com objetivo de encontrar soluções aos problemas da cooperativa para gerar qualificação da gestão,
da governança e ampliação dos negócios.
Metodologia dos cursos
Execução dos cursos via Plataforma de EaD
Os cursos serão iniciados com a inscrição dos/as participantes, os/as quais serão orientados/as sobre
a metodologia que será trabalhada após a adesão ao programa.
Após as inscrições e os termos de compromisso das cooperativas, será disponibilizado um vídeo
orientação sobre o Programa e a sua execução.
Os/as educadores/as ficarão à disposição para esclarecer dúvidas e contribuir para orientação sobre a
plataforma, acesso aos momentos síncronos, assíncronos, fóruns e espaços educativos, visando uma
boa participação para melhor internalizar o conhecimento para melhor aplicação das soluções nas
cooperativas.
Metodologia da Multiplicação
Multiplicação do PECSOL nas Cooperativas
Essa ação tem como foco assessorar o desenvolvimento de cursos presenciais nas cooperativas,
buscando ampliar o número de beneficiários diretos e indiretos do Programa e ampliar o
conhecimento sobre as práticas e soluções propostas pelas cooperativas. A atividade será realizada
com suporte de um educador capacitado na área, que irá assessorar os cursos e orientar a
implantação de soluções organizacionais da cooperativa.

ANEXO B - FORMULÁRIO REFERENTE AOS DADOS DA COOPERATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO


Nome e Sobrenome



E-mail
Atenção! É fundamental que seja informado um endereço de e-mail válido e de uso
individual, pois o mesmo, será utilizado para acesso à Plataforma do curso.



Contato WhatsApp com DDD
Usar o formato DDDXXXXXX. Confira o número informado, a organização do curso poderá
entrar em contato com você através deste número.

IDENTIFICAÇÃO DA COOPERATIVA


Nome completo da Cooperativa



Município sede da Cooperativa



Ramo sua Cooperativa



Faturamento mensal da Cooperativa



Número de sócios da Cooperativa

IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE I


Nome e Sobrenome



E-mail

Atenção! É fundamental que seja informado um endereço de e-mail válido e de uso individual, pois
o mesmo, será utilizado para acesso à Plataforma do curso.


Contato WhatsApp com DDD

Usar o formato DDDXXXXXXXXX. Confira o número informado, a organização do curso poderá
entrar em contato com você através deste número.


Escolaridade



Função que ocupa na Cooperativa

IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE II






Nome e Sobrenome
E-mail
Contato WhatsApp com DDD
Escolaridade
Função que ocupa na Cooperativa

IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE III






Nome e Sobrenome
E-mail
Contato WhatsApp com DDD
Escolaridade
Função que ocupa na Cooperativa

IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE IV






Nome e Sobrenome
E-mail
Contato WhatsApp com DDD
Escolaridade
Função que ocupa na Cooperativa

IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE V






Nome e Sobrenome
E-mail
Contato WhatsApp com DDD
Escolaridade
Função que ocupa na Cooperativa

IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTE VI






Nome e Sobrenome
E-mail
Contato WhatsApp com DDD
Escolaridade
Função que ocupa na Cooperativa

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro meu compromisso pessoal e da cooperativa, a qual represento neste processo, de que temos
interesse em participar da Capacitação em gestão e governança com foco no aprimoramento
comercial das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Sistema
UNICAFES. Diante da importância dos processos multiplicadores, declaro também, que tenho
consciência plena desse objetivo da capacitação, e, da responsabilidade que a cooperativa assume em
acolher a liderança participante dos cursos, abrindo espaço para multiplicação e inserção dos
conteúdos temáticos, nos responsabilizando em apoiar na aplicação das temáticas desenvolvidas na
cooperativa.

COMENTÁRIOS
Expectativas e temas que considera fundamentais para o Capacitação em gestão e governança com
foco no aprimoramento comercial das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária do Sistema UNICAFES
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

