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EDITAL nO OO2/2018 - SESCOOP/RN

PROJETO INCUBADORA DE COOPERATIVAS

PROCESSO DE SELEçÃO DE EMPREENDIMENTOS COOPERATIVOS PARA

CRIAÇÃO DE UMA INCtJBADORA DE SUCESSO

1  - DA APRESENTAçÃO:

O         SERVIÇO         NACIONAL         DE        APRENDIZAGEM         DO

COOPBRATIVISMO    -    SESCOOP    foi    criado    por    meio    da    medida

provisória nC,  1.715, de 3 de setembro de  1998.

Integrante    do    Sistema    S    brasileiro,    o    SBSCOOP    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.
7o).

Suas competências estão definidas no Decreto nO 3.O17,  de  O6 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     naciona1;

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                                                       yÍL_
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Para   atuar   localmente,   o   SESCOOP   possui   27   (vinte   e   sete)

unidades  esta.tuais,  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 autõnomo, com sede na Av. Jerõnimo Câmara,

2494,  Nazaré,  Natal/RN,  CEP 59.O6O-3OO,  e  organizado  segundo  o  seu

Regimento lnterno,  inscrito no CNPJ/MF' sob o nO O7.371.348/OOO1-34.

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 selviços desses empreendimentos.

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

contempla    a    seleçã_o    pública    de    propostas    de    empreendimentos

cooperativos a serem gestados pelo Projeto lncubadora de Cooperativas,

que se regerá_ pelo disposto a seguir.

2 - DO ®BJETIVO:

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

processo  de  seleção e admissão ao  Projeto  lncubadora de  Cooperativas,
cuja     fina_lidade     é     apoiar    o     desenvolvimento     das     cooperativas,

promovendo   sua   inserção   no   mercado,   com   gestão   profissional   e

qualificada, tendo foco nos negócios.

3 - DAs vAGAs E EspAÇOS DISpoNÍ`mIS:

3. l  Serão disponibilizadas O2  (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 instnJ_mento.

(illl-
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3.2  As  cooperativas poderão usufmir do espaço  e  da infraestmtura do

SESCOOP/RN   para   desenvolver   atividades,   tais   como   consultorias,

instnitorias,   reuniões   e   Assembleias   Gerais   a   serem   desenvolvidas

durante  o  Projeto,  conforme  normas  específicas  da  lncubadora  para

estes fins.

4 - DOS PRAZOS E TIPOS DE INCUBAÇÃO:

4.l  O prazo de incubação será de 24  (vinte e quatro)  meses e o processo

será  definido  de  acordo  com  aná1ise  da viabilidade  econômica  e  social

do empreendimento.

4.2  Os  empreendimentos  selecionados  receberão  os  profissionais  que

atuarão       nas       seguintes       áreas       estratégicas:       administração;

cooperativismo;     desenvolvimento     sustentável;    juridica;     financeira;

contábil;    economia;    marketing   e    vendas;    gestão    da    produçã.o    e

qualidade; gestão de pessoas; agronegócios; marketing digita1; 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

aciueles   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.

S - I)OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PARTICIPAçÃO:

5.1    Conforme   o   presente   Edital,    as   propostas   encaminhadas   ao

SESCOOP/ RN deverã_o atender os critérios que seguem:

)`/J tl/
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a)   cooperativas   constituídas   opera.ção   há_   no   máximo   O6    (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-

financeira  do  empreendimento  cooperativo,   considerando-se  os

cená.rios  atuais  de  práticas  econõmicas  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.

elaboraçã_o de tais documentos.

d)   partic.ipação   de   no   mínimo   3    (três)    dirigentes   por   ação   de

consultorias;

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

cooperativa  para  dar  encaminhamento   às  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 mTscRIçÃO

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 formu1ário
em  meio  fisico  na  sede  do   SBSCOOP/RN,   situado  na  Av.   Jerônimo

Câmara,  2994,  Nazaré,  Natal/RN,  CEP  59.O60-3OO,  das  sh  às  l2h  e

13h às  l7h, até o dia31 dejulho de 2018.

6.2  Para maiores esclarecimentos,  solicitar pelo telefone  (84)  3605-253 1
- falar com Rubens Lopes (coordenador do Projeto).
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7 - DAS OBRIGAçõES DA COOPERATIVA

7_l   As   cooperativas   selecionadas   terão   que   apresentar  Certidão   de

Regularidade  perante  a  OCERN,  fornecidas  às  sociedades  que  estejam

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

Mensal,  conforme  Resolução  da  própria  OCERN  e  I£i  nO  5.764/1971,

bem  como   cumprir  as  seguintes  obrigações,   as  quais  constarão  do

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

e a Cooperativa:

a)   comparecer a todos  os treinamentos e  eventos previstos,  a1ém de
cumprir as orientações de leituras, estudos e pesquisas;

b)  cumprir os prazos e as atividades do Plano de Ação constmído 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

lncubadora, bem como esclarecer possíveis controvérsias.

8 - DO CRONOGRAMA

8.1    O    processo    de    seleção    das    incubadas    seguirá    o    seguinte

cronograma:

a)   publicação do Bdital:  10/05/2018;

b)  prazo de inscrições:  10/05/2018  a 31/07/2018;

c)   prazo para seleção: 01/08/2018 a O6/08/2018 ;

d)  publicação dos resultados provisórios: 08/08/2O18;

e)   período de recursos: 09 a  10/08/2018;

f)    publicação do resultado final:  13/08/2018;

g)   início do período de incubação:  até  24 (vinte  e  quatro)  meses a
partir   da   assinatura   do   Acordo   de   Coopera.ção   Técnica  entre
SESCOOP/RN e Cooperativas selecionadas.

)_1ull,
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10 - DOS RESULTADOS ESPERADOS

lO. 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 final do projeto;
c)   IGCC  minimo  de  9O%  (Programa de Acompanhamento  da Gestão

Cooperativista - PAGC) até o final do projeto;

d)   estabelecimento no mercado.

1 1  - DA DIVUIJ3AçÃO DOS RESUI,TADOS

11.1    Todos    os    resultados    e    informações    deste    processo    serã.o

disponibilizados  no  site  do  SESCOOP/RN  «www.sescooprn.coop.bP,  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  inscriçã.o  da cooperativa implica a aceita.ção  de  todos  os

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

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

os  mesmos  serã_o  resolvidos  pela  Superintendência  do  SESCOOP/RN,

consulta_da a coordenação do projeto, quando for o caso.

12.2  Em  caso  de  impugnações  contra  o  Edital,  deverão  ser  propostos

recursos          dirigidos          à          Superintendência          por          e-mail

(gerencia.tec.nica@sescooprn.coop.br)     ou    fisicamente,     na    sede    do
SESCOOP/RN, das sh às  12h e das  13h às  17h, contendo o resumo dos

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

O5  (cinco)  dias  corridos  a contar da publicação deste,  o  qual terá efeito

suspensivo.                                                                               ,,Í1 lL-
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12.3  A  Superintendência_  proferirá  decisão  definitiva  em  O5  (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,  O7 de maio de 2O18.
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ANEXO I - Ficha de ln crição
Ficha de lnscrição para pairt

Edital de lncuba
cipação no

Razão Social:

CNPJ : na OCERN:
Data de Funda
Ende re

le"ento.- Bairro:
Cidade -

Ramo  de  atívidade:   (  )  Agropecuário  (  )  Consumo
Especial     (  )   Habitacional   (  )   Infraestrutura  (  )   Mi
Trabalho  ( Trans Turismo e Lazer

(  )  Crédito  (  )   Educacional
era1  (  )   Produção   (  )   Saúde

E-mail:
Fone:
Contato:
P:'úmeros de Colaboradores: s?         Códi o de terceiros:
Números de  Coo erados: uantidade: Mas lino :              Feminino :

Dados do Conselho de Administraç o e/ou Diretoria
1\.®1ne resentante Le
Telefones: E-mail:

Data de Nascimento: Sexo: Masculino Feminino
Nome do Sõcio O2:
Tel e&on esi E_mail:

Data de Nascímento: Sexo: Masculino Feminino
i\'ome do  Sócio O3:
1`elefones: E- mail:

Data de Nascimento: Sexo : Masculino Feminino
rC,omo ficou sabendo do Edital de lncubação?

)Jomal(    )  SitedoSescoop(    )Visitas(    )Palestra
Ouiros

(    )TV(     )Indicação   (     )

Descrição óa Atívidade Econômica (Objeto Social d Cooperativa) :

Ex_iste Estudo de Viabilidade Econô]nica na Coope
Sim anexar àocumento.
Não, agendar data para aplicação do estudo


