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EDITAL n° 002/2018 - SESCOOP/RN 

PROJETO INCUBADORA DE COOPERATIVAS 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COOPERATIVOS PARA 
CRIAÇÃO DE UMA INCUBADORA DE SUCESSO 

1 - DA APRESENTAÇÃO: 

O SERVIÇO NACIONAL D E APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO - SESCOOP foi criado por meio da medida 

provisória n° 1.715, de 3 de setembro de 1998. 

Integrante do Sistema S brasileiro, o SESCOOP possui a 

finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território 

nacional o ensino de formação profissional, o desenvolvimento e a 

promoção social do trabalhador em cooperativas e dos cooperados (art. 

Suas competências estão definidas no Decreto n° 3.017, de 06 de 

abril de 1999, que são: organizar, administrar e executar o ensino de 

formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e dos 

cooperados das cooperativas em todo o território nacional; 

operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle 

em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em 

Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB 

Nacional. 

Para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará 

com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos 

públicos ou privados. QiiL/ 

7°). 
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Para atuar localmente, o SESCOOP possui 27 (vinte e sete) 

unidades estatuais, de modo que no estado potiguar temos o Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande 

do Norte - SESCOOP/RN, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, serviço social autónomo, com sede na Av. Jerónimo Câmara, 

2494, Nazaré, Natal/RN, CEP 59.060-300, e organizado segundo o seu 

Regimento Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.371.348/0001-34. 

As ações do SESCOOP/RN para o fortalecimento das cooperativas 

englobam capacitação, valorização e melhor aproveitamento dos 

cooperados e empregados. Assim, a entidade busca patamares mais 

elevados de inovação e excelência, favorecendo a competitividade dos 

produtos e serviços desses empreendimentos. 

O SESCOOP/RN, então, torna público o presente edital, que 

contempla a seleção pública de propostas de empreendimentos 

cooperativos a serem gestados pelo Projeto Incubadora de Cooperativas, 

que se regerá pelo disposto a seguir. 

2 - DO OBJETIVO: 

2.1 O presente edital tem por objetivo abrir vagas e disciplinar o 

processo de seleção e admissão ao Projeto Incubadora de Cooperativas, 

cuja finalidade ê apoiar o desenvolvimento das cooperativas, 

promovendo sua inserção no mercado, com gestão profissional e 

qualificada, tendo foco nos negócios. 

3 - DAS VAGAS E ESPAÇOS DISPONÍVEIS: 
3.1 Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas, por meio do presente Edital, 

para empreendimentos cooperativos cujas sedes sejam no Estado do Rio 

Grande do Norte, segundo os critérios expostos neste instrumento. 

),ilu 
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3.2 As cooperativas poderão usufruir do espaço e da infraestrutura do 

SESCOOP/RN para desenvolver atividades, tais como consultorias, 

instrutórias, reuniões e Assembleias Gerais a serem desenvolvidas 

durante o Projeto, conforme normas específicas da Incubadora para 

estes fins. 

4 - DOS PRAZOS E TIPOS DE INCUBAÇÃO: 
4.1 O prazo de incubação será de 24 (vinte e quatro) meses e o processo 

será definido de acordo com análise da viabilidade económica e social 

do empreendimento. 

4.2 Os empreendimentos selecionados receberão os profissionais que 

atuarão nas seguintes áreas estratégicas: administração; 

cooperativismo; desenvolvimento sustentável; jurídica; financeira; 

contábil; economia; marketing e vendas; gestão da produção e 

qualidade; gestão de pessoas; agronegócios; marketing digital; gestão da 

produção e qualidade. 

4.3 Os Consultores e/ou Técnicos do SESCOOP/RN atuarão no âmbito 

das cooperativas, visando assessorar a gestão e o negócio das 

incubadas e ao mesmo tempo contribuir para a melhoria do 

desenvolvimento profissional de técnicos, cooperados e demais gestores. 

4.4 Por meio da capacitação e do acompanhamento sistemático, serão 

realizadas avaliações quadrimestrais dos empreendimentos incubados e 

aqueles empreendimentos que não satisfizerem a avaliação ou for 

constatado pela coordenação da incubadora o desvio de finalidade do 

Projeto, poderão ser desligados mediante exposição de motivos. 

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO: 
5.1 Conforme o presente Edital, as propostas encaminhadas ao 

SESCOOP/RN deverão atender os critérios que seguem: 
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a) cooperativas constituídas operação há no máiximo 06 (seis) 

meses, contando-se da data de abertura da sociedade constante 

do seu Cartão CNPJ; 

b) cooperativas registradas na OCERN; 

c) existência de parecer técnico e estudo viabilidade econômico-

íinanceira do empreendimento cooperativo, considerando-se os 

cenários atuais de práticas económicas e sociais, caracterizadas 

pela produção sustentável e comercialização dos produtos e/ou 

serviços a preços justos, com agregação de qualidade dos 

produtos e ao bem-estar das pessoas; em não existindo tais 

documentos, a equipe do SESCOOP/RN será responsável pela 

elaboração de tais documentos. 

d) participação de no mínimo 3 (trés) dirigentes por ação de 

consultorias; 

e) disponibilização de um funcionário e/ou um cooperado da 

cooperativa para dar encaminhamento ãs recomendações das 

equipes; 

f) cumprimento dos prazos especificados pela equipe do Projeto; 

g) disponibilização da documentação solicitada pela equipe; 

h) participação de intercâmbio de boas práticas. 

6 - DA INSCRIÇÃO 
6.1 A inscrição será gratuita, confirmada mediante o preenchimento e o 

envio do formulário da proposta de participação no Projeto, disponível 

por meio do site "www.sescooprn.coop.br" ou pela entrega do formulário 

em meio físico na sede do SESCOOP/RN, situado na Av. Jerónimo 

Câmara, 2994, Nazaré, Natal/RN, CE P 59.060-300, das 8h ãs 12h e 

13h às 17h, até o dia 31 de maio de 2018. 

6.2 Para maiores esclarecimentos, solicitar pelo telefone (84) 3605-2531 

- falar com Rubens Lopes (coordenador do Projeto). \A\K^ 
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7 - DAS OBRIGAÇÕES DA COOPERATIVA 

7.1 As cooperativas selecionadas terão que apresentar Certidão de 

Regularidade perante a OCERN, fornecidas ãs sociedades que estejam 

em dia com a contribuição cooperativista e com a Taxa de Manutenção 

Mensal, conforme Resolução da própria OCERN e Lei n° 5.764/1971, 

bem como cumprir as seguintes obrigações, as quais constarão do 

Acordo de Cooperação Técnica que será assinado entre o SESCOOP/RN 

e a Cooperativa: 

a) comparecer a todos os treinamentos e eventos previstos, além de 
cumprir as orientações de leituras, estudos e pesquisas; 

b) cumprir os prazos e as atividades do Plano de Ação construído em 
conjunto; 

c) entregar no prazo os trabalhos solicitados e manter o Plano de 
Negócio atualizado; 

d) apresentar dados e informações para o processo de avaliação de 

desempenho do empreendimento solicitados pelo Coordenador de 

Incubadora, bem como esclarecer possíveis controvérsias. 

8 - DO CRONOGRAMA 

8.1 O processo de seleção das incubadas seguirá o seguinte 

cronograma: 

a) publicação do Edital: 10/05/2018; 
b) prazo de inscrições: 10/05/2018 a 07/06/2018; 
c) prazo para seleção: 11/06/2018 a 22/06/2018 ; 
d) publicação dos resultados provisórios: 25/06/2018; 
e) período de recursos: 26 a 30/06/2018; 
í) publicação do resultado fmal: 01/07/2018; 
g) início do período de incubação: até 24 (vinte e quatro) meses a 

partir da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre 

SESCOOP/RN e Cooperativas selecionadas. 
ò 



/:̂ SESCOOP/RN 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado do 
Rio Grande do Norte 

10 - DOS RESULTADOS ESPERADOS 
10.1 O Projeto espera obter os seguintes resultados: 

a) aumento do faturamento das cooperativas participantes do 

projeto; 

b) contratação de, no mínimo, um funcionário por cooperativa 

participante até o fmal do projeto; 

c) IGCC mínimo de 90% (Programa de Acompanhamento da Gestão 

Cooperativista - PAGC) até o final do projeto; 

d) estabelecimento no mercado. 

11 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
11.1 Todos os resultados e informações deste processo serão 

disponibilizados no site do SESCOOP/RN "www.sescooprn.coop.br", e 

serão afixados na sua sede, situada na Av. Jerônimo Câmara, 2994 -

Nazaré - Natal/RN. 

12 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
12.1 O presente Edital regula a participação das Cooperativas 

Potiguares e a inscrição da cooperativa implica a aceitação de todos os 

seus termos, bem como das normas legais e regulamentos que regem a 

matéria, ficando consignado que, na ocorrência de casos não previstos, 

os mesmos serão resolvidos pela Superintendência do SESCOOP/RN, 

consultada a coordenação do projeto, quando for o caso. 

12.2 E m caso de impugnações contra o Edital, deverão ser propostos 

recursos dirigidos ã Superintendência por e-mail 

(gerencia.tecnica@sescooprn.coop.br) ou fisicamente, na sede do 

SESCOOP/RN, das 8h ãs 12h e das 13h ãs 17h, contendo o resumo dos 

fatos e dos fundamentos que ensejam a sua interposição, no prazo de 

05 (cinco) dias corridos a contar da publicação deste, o qual terá efeito 

suspensivo. 
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12.3 A Superintendência proferirá decisão definitiva em 05 (cinco) dias 

corridos, após o recebimento do recurso, o qual será publicado no site 

do SESCOOP/RN "www.sescooprn.coop.br" e fisicamente na sede da 

entidade. 

Natal/RN, 07 de maio de 2018. 
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ANEXO I - Ficha de Inscrição 
Ficha de Inscrição para participação no 

Edital de Incubação 
Razão Soc ia l : 
Sigla: 
C N P J : Registro na O C E R N : 
Pa t a de Fundação: 

Complemento: Bairro: 
C E P : Cidade-UF: 
Ramo de atividade: ( ) Agropecuário ( ) Consumo ( ) Crédito ( ) Educac i ona l 
Espec i a l ( ) Habi tac ional ( ) In f raes t ru tura ( ) Minera l ( ) Produção ( ) Saúde 
Traba lho ( ) Transporte ( ) Tur i smo e Lazer 
Site : E -ma i l : 
Fone : 
Contato: 
Números de Colaboradores: S i m Não Quantos? Código de terceiros: 
Números de Cooperados: Quantidade: Mascul ino: Feminino: 

Dados do Conselho de Administração e/ou Diretoria 
Nome Representante Legal: 
Telefones: E -mai l : 
R G : C P F : 
Data de Nascimento: / / Sexo: ( ) Mascul ino ( ) Feminino 

Nome do Sócio 0 2 : 
Telefones: E -ma i l : 
R G : C P F : 
Data de Nascimento: / / Sexo: ( ) Mascul ino ( ) Feminino 

Nome do Sócio 0 3 : 
Telefones: E -mai l : 
R G : C P F : 
Data de Nascimento: / / Sexo: ( ) Mascul ino ( ) Feminino 

Como fícou sabendo do Ed i t a l de Incubação? 

( ) J o r n a l ( ) Site do Sescoop ( ) V i s i tas ( ) Palestras ( ) T V ( ) Indicação 
Outros 

Descrição da Atividade Económica (Objeto Socia l da Cooperativa): 

Ex i s t e Estudo de Viabilidade Económica na Cooperat iva? 
( ) S i m anexar documento. 
( ) Não, agendar data pa ra aplicação do estudo 


