
                                                                                                                    
 

 

             Pág. 1 

 

 

Processo Seletivo SESCOOP nº 01/2019 

 

Comunicado de Abertura do Processo Seletivo 

 

27/10/2019 

 

 

 

 A Unidade Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP, 

assessorado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura – FAPETEC, torna pública a 

realização do Processo Seletivo nº 01/2019 destinado a recrutar e selecionar profissionais para FORMAÇÃO 

DE CADASTRO RESERVA para 02 CARGOS (ANALISTAS E TÉCNICOS) distribuídos em 39 (trinta e nove) 

funções, sendo 32 (trinta e duas) funções de escolaridade Nível Superior (Cargo Analista) e  07 (sete) funções 

de escolaridade Nível Médio (Cargo Técnico), incluindo neste cargo, 2 (duas) funções destinadas 

exclusivamente para Pessoas com Deficiências (PCD´s) conforme procedimentos descritos neste 

Comunicado. 

 

O SESCOOP é uma entidade (associação) com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

qualificada como serviço social autônomo, portanto, desvinculada da administração pública direta e indireta, 

instituída a partir da Medida Provisória n.º 1.715, de 3 de setembro de 1998, reeditada até a derradeira Medida 

Provisória n.º 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, e regulamentada pelo Decreto n.º 3.017, de abril de 1999, 

que tem por objetivo fomentar a melhoria da governança e gestão das cooperativas, mediante a organização, 

administração e execução, em todo o território nacional, do ensino de formação profissional, desenvolvimento 

e promoção social do trabalhador em cooperativa e cooperados. Sua sede está situada em Brasília/DF, no 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 04, Bloco “I”, Edifício Casa do Cooperativismo.  

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Comunicado, por seus Anexos, com eventuais retificações, e 

sua execução caberá à FAPETEC, sob a coordenação da Gerência de Pessoas da Unidade Nacional do 

SESCOOP.  

 

1.2. O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá acompanhar o Cronograma e tomar ciência das convocações e dos resultados acessando o endereço 

eletrônico da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 

01/2019. 

1.3. É previsto o recebimento de esclarecimento em qualquer etapa deste processo seletivo, que deverá ser 

feito, somente por escrito, enviando e-mail para sescoop@fapetec.org. 

1.4. A Unidade Nacional do SESCOOP não atenderá nenhum candidato nem passará informações sobre 

este processo seletivo, cabendo à FAPETEC todo e qualquer esclarecimento aos candidatos participantes 

desta seleção. 

1.5. As datas prováveis para realização das etapas e divulgação de resultados encontram-se no Cronograma 

– item 10, deste Comunicado. 

1.6. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a abertura de vagas, atendendo aos interesses 

de conveniência e de oportunidade da Unidade Nacional do SESCOOP. 

http://www.fapetec.org/
mailto:sescoop@fapetec.org
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1.7. A participação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade de sua admissão, 

cabendo à Unidade Nacional do SESCOOP a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los, de 

acordo com o surgimento de vagas, respeitando a ordem de classificação. 

1.8. Fica assegurado à Unidade Nacional do SESCOOP o direito de cancelar, no todo ou em parte, este 

Processo Seletivo, mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer 

indenização, compensação ou reclamação dos participantes. 

1.9. Todas as etapas deste Processo Seletivo serão realizadas em Brasília/DF, em local a ser divulgado 

oportunamente através da convocação publicada no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner 

SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019. 

1.10. As despesas relativas à participação do candidato neste Processo Seletivo correrão a expensas do 

próprio candidato, não sendo da Unidade Nacional do SESCOOP ou FAPETEC a responsabilidade por 

qualquer custo. 

 

 

2. VAGAS  

2.1. As informações do cargo, função e salário são os estabelecidos a seguir: 

2.1.1. Vagas para Cargo/Função de Nível Superior - Analista 

Código da 

Vaga 
Cargo Função Salário 

AN01 Analista Advogado  R$ 8.760,28 

AN02 Analista Analista Administrativo  R$ 8.760,28 

AN03 Analista Analista de Banco de Dados R$ 8.760,28 

AN04 Analista Analista de Compras e Licitações R$ 8.760,28 

AN05 Analista Analista de Comunicação Social R$ 5.475,17 

AN06 Analista Analista de Comunicação Visual R$ 5.475,17 

AN07 Analista Analista de Controladoria R$ 8.760,28 

AN08 Analista 
Analista de Desenvolvimento e Gestão 

(Pesquisa) 
R$ 8.760,28 

AN09 Analista 
Analista de Desenvolvimento e Gestão 

(Programas e Metodologias) 
R$ 8.760,28 

AN10 Analista Analista de Gestão de Pessoas R$ 8.760,28 

AN11 Analista Analista de Marketing R$ 8.760,28 

AN12 Analista 
Analista de Monitoramento e Desenvolvimento 

de Cooperativas 
R$ 8.760,28 

AN13 Analista Analista de Pessoal R$ 8.760,28 

AN14 Analista Analista de Planejamento e Orçamento R$ 8.760,28 

AN15 Analista Analista de Projetos R$ 8.760,28 

AN16 Analista Analista de Projetos e Qualidade de Software R$ 8.760,28 

AN17 Analista Analista de Redes e Segurança da Informação R$ 8.760,28 

http://www.fapetec.org/
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Código da 

Vaga 
Cargo Função Salário 

AN18 Analista Analista de Relações Institucionais R$ 8.760,28 

AN19 Analista Analista de Sistemas (Angular) R$ 8.760,28 

AN20 Analista Analista de Sistemas (Desenvolvedor Java Web) R$ 8.760,28 

AN21 Analista Analista de Sistemas (ERP TOTVS – BackOffice) R$ 8.760,28 

AN22 Analista 
Analista de Sistemas (ERP TOTVS – Folha de 

Pagamento) 
R$ 8.760,28 

AN23 Analista Analista de Sistemas (Negócios) R$ 8.760,28 

AN24 Analista Analista de Documentação R$ 8.760,28 

AN25 Analista Analista em Gestão Estratégica R$ 8.760,28 

AN26 Analista Analista em Processos Organizacionais R$ 8.760,28 

AN27 Analista Analista Financeiro R$ 8.760,28 

AN28 Analista Auditor (Controles Internos) R$ 8.760,28 

AN29 Analista Auditor (Gestão de Riscos) R$ 8.760,28 

AN30 Analista Contador R$ 8.760,28 

AN31 Analista Secretária Executiva  R$ 8.760,28 

AN32 Analista Tesoureiro  R$ 8.760,28 

 

2.1.2. Vagas para Cargo/Função Nível Médio - Técnico 

Código da 

Vaga 
Cargo Função Salário 

TEC01 Técnico Motorista R$ 2.949,45 

TEC02 Técnico Técnico de Apoio Administrativo R$ 2.949,45 

TEC03 Técnico Técnico de Arrecadação R$ 2.949,45 

TEC04 Técnico Técnico de Suporte R$ 2.949,45 

TEC05 Técnico Técnico Financeiro R$ 2.949,45 

 

2.1.3. Vagas de nível técnico exclusivo para PCD – Pessoa com deficiência 

Código da 

Vaga 
Cargo Função Salário 

TEC06 Técnico Técnico de Apoio e Organização de Eventos R$ 2.949,45 

TEC07 Técnico Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais R$ 2.949,45 
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2.2. Perfil dos Cargos/Funções 

2.2.1. As informações da área de atuação, missão do cargo, requisitos obrigatórios de escolaridade e 

experiência, conhecimentos gerais do cargo, conhecimentos específicos da função, atribuições gerais, 

atribuições essenciais e competências são os estabelecidos no ANEXO I. 

2.3. Características das vagas: 

2.3.1. Regime de contratação: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para todos os cargos e funções 

por prazo indeterminado.  

2.3.2. Benefícios: vale-transporte; auxílio-alimentação e/ou refeição no valor total de R$ 852,96 (oitocentos 

e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) por mês; assistência médica e assistência odontológica 

(extensivo aos dependentes legais até 21 anos ou até 24 anos, se universitário); serviço de emergência móvel; 

seguro de vida em grupo; auxílio-creche no valor de R$ 485,30 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta 

centavos) para filhos até 60 meses; auxílio a filho com deficiência sem limite de idade; Plano de Previdência 

Privada MultiCoop e demais itens previstos em Acordo Coletivo de Trabalho. 

2.3.3. Carga horária: 25 (vinte e cinco) horas semanais o cargo/função de Analista de Comunicação Social, 

Analista de Comunicação Visual e Analista de Marketing. 

2.3.4. Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais para demais cargos/funções, inclusive para o cargo 

analista, na função advogado. 

2.3.4. Local de trabalho: Brasília-DF.  

2.3.5. Horário de trabalho: das 8h às 12h e das 14h às 18h (segunda à sexta-feira) para todos os 

cargos/funções, exceto para os cargos/funções Analista de Comunicação Social, Analista de Comunicação 

Visual e Marketing. 

2.3.6. Horário de trabalho dos cargos funções Analista de Comunicação Social, Analista de 

Comunicação Visual e Marketing: jornada de trabalho diária de 5 horas. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição poderá ser realizada mediante preenchimento completo do cadastro eletrônico no site 

www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019.    

3.1.1. Para acessar o cadastro eletrônico de inscrição recomenda-se a utilização dos seguintes navegadores: 

Internet Explorer (versão superior a 8) ou Mozila Firefox ou Google Chrome. 

3.2. É vedada a inscrição condicional, extemporânea ou qualquer outra forma de inscrição diversa do 

cadastro eletrônico pelo site da FAPETEC.   

3.2.1. A Unidade Nacional do SESCOOP e a FAPETEC não se responsabilizam por inscrição não recebida 

por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, problemas com navegadores de internet, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

3.3. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá ler este Comunicado de Abertura do Processo Seletivo 

e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga de interesse.  

3.4. O preenchimento do cadastro eletrônico de inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas, requisitos e condições estabelecidas neste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo, sobre as 

quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  

http://www.fapetec.org/
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3.4.1. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a FAPETEC e/ou a Unidade Nacional do SESCOOP do direito de excluir deste Processo Seletivo 

aquele que não preencher o cadastro eletrônico de forma completa e correta ou que prestar informações 

inverídicas, ainda que constatadas posteriormente.  

3.5. Para preencher o cadastro eletrônico de inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) do candidato.  

3.5.1. Preencha corretamente o nº do CPF, pois uma vez preenchido esse campo, o mesmo não poderá ser 

alterado. 

3.5.2. Se o candidato interromper o preenchimento do cadastro de inscrição antes do término, ao retornar 

deverá digitar seu CPF e código da vaga para recuperar as informações já digitadas.  

3.5.3. O candidato poderá se inscrever para uma única vaga. Dessa forma, no momento do preenchimento 

do cadastro eletrônico deverá observar o código da vaga neste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo 

– item 2. 

3.5.4. Uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação poderá ser 

alterada, excluída ou inserida e não serão aceitos pedidos de ajustes, cancelamento ou alegação de 

desconhecimento. Portanto, certifique-se de todas as informações antes de inseri-las no sistema e lembre-

se que esse cadastro é utilizado para 2ª Etapa – Análise Curricular e Documental.  

3.5.5. Havendo interesse, o candidato deve imprimir o cadastro eletrônico antes de sua finalização, pois não 

será possível acessá-lo após a conclusão.  

3.6. As inscrições somente serão validadas após o pagamento da taxa de inscrição, que deverá ocorrer 

via boleto bancário, enviado em até 48 horas para o e-mail cadastrado no sistema, após a finalização da 

inscrição.  

3.7. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 para os cargos de nível superior (Analistas) e R$ 50,00 para 

os cargos de nível médio (Técnico).  

3.7.1. Caso não ocorra o pagamento, o candidato estará automaticamente excluído da seleção.  

3.7.2. Qualquer pagamento efetuado após o prazo estabelecido no Cronograma – item 10 deste 

Comunicado será desconsiderado para efeito de inscrição do candidato. 

3.7.3. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga para fins de inscrição, exceto se a 

seleção for totalmente cancelada. 

3.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

3.9. A confirmação da inscrição finalizada será disponibilizada aos candidatos no site da FAPETEC – 

www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019, conforme 

Cronograma – item 10 deste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

3.10.  A qualquer tempo, a Unidade Nacional do SESCOOP poderá determinar a anulação da inscrição, das 

provas e da contratação do candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas informações, declarações 

e/ou quaisquer irregularidades na seleção ou nos documentos apresentados, ou em qualquer tipo de 

irregularidade  que, de forma direta ou indireta, comprometer a lisura do certame, bem como desrespeitar a 

lei, os termos do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo, os normativos internos e os princípios que 

regem as contratações e o funcionamento do SESCOOP. 

http://www.fapetec.org/
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3.11. É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever neste processo seletivo, desde que 

as atribuições da vaga pretendida sejam compatíveis com a deficiência de que é portador, conforme 

estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 

02/12/2004. 

3.12. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das avaliações deverá preencher 

e enviar, via e-mail  sescoop@fapetec.org, o formulário específico disponível no site da FAPETEC – 

www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019, além de enviar 

cópia simples do RG, CPF e laudo médico, emitido nos últimos 12 meses especificando o tipo de deficiência 

que possui, com expressa referência ao código correspondente da CID – Classificação Internacional de 

Doenças, a causa da deficiência e o grau ou nível de deficiência, bem como à provável causa da deficiência, 

de forma que justifique o atendimento especial solicitado. Essa solicitação deve ocorrer dentro do período 

estabelecido no Cronograma – item 10 deste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo.  

3.13.  As solicitações enviadas em desacordo com o especificado, ou após o período determinado no 

Cronograma – item 10, serão automaticamente indeferidas.  

3.13.1. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

3.14. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da Avaliação de Conhecimentos 

deverá preencher e enviar, via e-mail sescoop@fapetec.org, o formulário específico disponível no site da 

FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019. 

3.14.1.  A criança deverá estar acompanhada de um adulto e sua permanência será em local apropriado 

designado pela Coordenação deste processo seletivo. 

3.14.2. A candidata será acompanhada de uma fiscal durante todo o tempo que estiver amamentando. 

3.14.3. O tempo gasto, pela candidata, na amamentação não será compensado no tempo de realização da 

prova.   

3.15. Solicitações enviadas em desacordo com o especificado acima ou após o período determinado no 

Cronograma – item 10 deste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo, serão automaticamente 

indeferidas.  

3.15.1. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada conforme 

Cronograma – item 10 deste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

 

 

 

4. ETAPAS DA SELEÇÃO 

4.1. O candidato é responsável por buscar as informações referentes à data, horário e local de realização 

das etapas diretamente no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> 

Seleção SESCOOP 01/2019, não tendo o SESCOOP ou a FAPETEC obrigação de efetuar contatos 

individuais e não cabendo ao candidato alegar desconhecimento das datas, locais e demais informações 

contidas neste Comunicado ou nas demais publicações sobre este processo seletivo.  

4.2. O SESCOOP e a FAPETEC resguardam o direito de, havendo necessidade, realizar alterações 

posteriores à publicação do presente Comunicado de Abertura do Processo Seletivo, alterações estas que 

serão publicadas no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção 

SESCOOP 01/2019. É de total responsabilidade do candidato acompanhar as possíveis alterações. 

mailto:sescoop@fapetec.org
http://www.fapetec.org/
mailto:sescoop@fapetec.org
http://www.fapetec.org/
http://www.fapetec.org/
http://www.fapetec.org/
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4.3. O Processo Seletivo constará das seguintes etapas, na ordem apresentada: 

a) Para todos os cargos/funções, exceto para os cargos/funções Analista de Comunicação Visual, 

Motorista, Técnico de Apoio e Organização de Eventos e Técnico de Patrimônio e Suprimento de 

Materiais: 

  

Etapa Atividade Classificação 

1ª Etapa Avaliação de Conhecimentos De caráter eliminatório e classificatório. 

2ª Etapa Análise Curricular e Documental De caráter eliminatório. 

3ª Etapa Entrevista Técnica De caráter classificatório. 

 

b) Para o cargo/função de Analista de Comunicação Visual: 

 

Etapa Atividade Classificação 

1ª Etapa Avaliação de Conhecimentos De caráter eliminatório e classificatório. 

2ª Etapa Análise Curricular e Documental De caráter eliminatório. 

3ª Etapa Prova Prática De caráter eliminatório. 

4ª Etapa Entrevista Técnica De caráter classificatório. 

c) Para o cargo/função de Técnico/Motorista: 

 

Etapa Atividade Classificação 

1ª Etapa Avaliação de Conhecimentos De caráter eliminatório e classificatório. 

2ª Etapa Análise Curricular e Documental De caráter eliminatório. 

3ª Etapa Prova Prática De caráter eliminatório. 

4ª Etapa Entrevista Técnica De caráter classificatório. 

d) Para os cargos/funções de Técnico de Apoio e Organização de Eventos e Técnico de Patrimônio e 

Suprimento de Materiais, exclusivo para Pessoa com Deficiência: 

 

Etapa Atividade Classificação 

1ª Etapa Avaliação de Conhecimentos De caráter eliminatório e classificatório. 

2ª Etapa Análise Curricular e Documental De caráter eliminatório. 

3ª Etapa Perícia Médica De caráter eliminatório. 

4ª Etapa Entrevista Técnica De caráter classificatório. 

 

4.4. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS – de caráter eliminatório e classificatório  

4.4.1. A avaliação de conhecimentos constará de prova objetiva e prova discursiva.  

4.4.2. Serão convocados para esta Etapa todos os candidatos que tiveram sua inscrição validada, ou seja, 

aqueles que preencheram o cadastro eletrônico e efetuaram o pagamento da taxa de inscrição.  

4.4.3. A avaliação de conhecimentos (prova objetiva e prova discursiva) abrangerá o conteúdo descrito em 

Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, conforme Anexo I publicado no site da FAPETEC – 

www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019. 

 

4.4.3.1. Prova objetiva com 50 questões no valor de 80 pontos, sendo: 

a) Para todos os cargos/funções, exceto para Analista de Comunicação Social, Analista de 

Desenvolvimento e Gestão - Pesquisa e Analista de Relações Institucionais: 

http://www.fapetec.org/
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Provas 
Nº de 

questões 

Peso das 

questões 

Total de 

pontos 

Língua Portuguesa 12 1,0 12 

Conhecimentos Gerais 08 1,0 08 

Conhecimentos Específicos 30 2,0 60 

Total 50  80 

b) Para os cargos/funções de Analista de Comunicação Social, Analista de Desenvolvimento e Gestão 

- Pesquisa e Analista de Relações Institucionais: 

Provas 
Nº de 

questões 

Peso das 

questões 

Total de 

pontos 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Conhecimentos Gerais 04 1,0 04 

Língua Inglesa 06 1,0 06 

Conhecimentos Específicos 30 2,0 60 

Total 50  80 

 

 

4.4.3.2.  Prova discursiva com 01 questão no valor de 20 pontos, cuja resposta deverá conter no mínimo 

20 linhas e no máximo 30 linhas – as respostas fora desse padrão não serão corrigidas.  O tema 

será de acordo com o conteúdo específico, objetivando avaliar: 

Recursos de 

Linguagem 

Aspectos 

Argumentativos 

Estrutura do 

Texto 

Aspectos 

Gramaticais 

Conhecimento 

Técnico do Tema 

(02 pontos) (04 pontos) (04 pontos) (04 pontos) (06 pontos) 

✓ Clareza; 

✓ Adequação e 

riqueza do 

vocabulário/ 

linguagem; 

✓ Organização 

dos textos; 

✓ Construção 

dos 

períodos. 

✓ Aprofundamento e 

domínio do tema; 

✓ Argumentação e 

criticidade; 

✓ Uso de exemplos, 

dados, citações; 

✓ Riqueza e 

consistência das 

ideias. 

✓ Estruturação: 

introdução, 

desenvolvimento 

e conclusão; 

✓ Adequação à 

proposta; 

✓ Sequência de 

ideias; 

✓ Organização do 

pensamento. 

✓ Ortografia; 

✓ Pontuação; 

✓ Acentuação; 

✓ Concordância 

nominal e 

verbal. 

✓ Domínio do tema, 

tendo por 

referência o 

conteúdo 

programático de 

conhecimentos 

relacionados ao 

cargo/função e os 

conhecimentos 

específicos do 

cargo/função.  

4.4.4. Não serão fornecidas referências bibliográficas, materiais para consulta ou provas anteriores.   

4.4.5. Serão corrigidas as provas discursivas dos 30 (trinta) primeiros classificados na prova objetiva 

de conhecimentos, incluindo os empates.  

4.4.6. O candidato deverá receber nota igual a 0 (zero) na prova discursiva, em quaisquer dos casos, 

cumulativa ou individualmente, se:  
 

4.4.6.1. Houver fuga ao tema ou ao requisitado/proposto na avaliação. 

4.4.6.2. Entregar e apresentar texto com quantidade inferior a 20 (vinte) linhas. 

4.4.6.3. Entregar e apresentar folha em branco ou sem qualquer sinal de texto. 

4.4.6.4. Entregar e apresentar a avaliação com a identificação do candidato em local indevido.  

4.4.6.5. Entregar a avaliação preenchida a lápis.  
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4.4.7. Também o candidato que receber nota igual a 0 (zero) na prova discursiva estará automaticamente 

eliminado do Processo Seletivo.  

4.4.8. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 10 pontos na prova discursiva. 

4.4.9. A ortografia utilizada deverá estar em conformidade com o Acordo Ortográfico vigente no Brasil na 

data de realização da avaliação. 

4.4.10. O candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida na forma dos subitens anteriores será, 

automaticamente, eliminado e não terá classificação alguma no Processo Seletivo. 

4.4.11. A avaliação de conhecimentos terá o valor total de 100 pontos, somatório das notas da prova 

objetiva e prova discursiva. 

4.4.12. A avaliação de conhecimentos terá a duração máxima de 04 horas incluído o tempo para a leitura das 

instruções, o preenchimento da folha de respostas da prova objetiva e da transcrição da folha de texto 

definitivo da prova discursiva, em data e horário previamente estabelecidos no Comunicado de Abertura do 

Processo Seletivo, e será realizada na cidade de Brasília-DF.   

4.4.13. Iniciada as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 hora do início da 

prova e não levará consigo, em nenhuma hipótese, o caderno de provas ou folhas de respostas. 

4.4.14. Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de aplicação das provas portando 

aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, telefone celular, palmtop, etc.), ligados, bem como a 

comunicação entre candidatos ou com terceiros.  

4.4.15. Ainda terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo seletivo o 

candidato que, durante a realização das provas: 

a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas. 

b) Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos eletrônicos, dicionário, notas ou impressos 

que não forem expressamente permitidos ou realizar consulta de qualquer espécie. 

c) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes e com os demais candidatos. 

d) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização. 

e) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou qualquer documento relativo ao 

processo seletivo.  

f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

g) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do processo seletivo. 

h) Relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular (salvo de uso exclusivo para PCD). 

i) Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.  

j) Quaisquer recipientes ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de 

alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates, balas, etc.) que não seja fabricado com material 

transparente. Será permitido ao candidato permanecer com alimentos, desde que, fora da embalagem, 

acondicionados em saco de plástico transparente ou porta objetos de plástico transparente, que deverão 

ser providenciados pelo candidato. 

k) For surpreendido portando anotações. 

4.4.16. Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico este deverá permanecer desligado, e, se possível, 

com a bateria retirada durante todo o período da prova, devendo, ainda, ser acondicionado em embalagem 

fornecida pela FAPETEC, que deverá permanecer, durante todo o período da prova, embaixo da carteira do 

candidato. 
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4.4.17. Para a realização da avaliação de conhecimentos, o candidato lerá as questões no caderno de 

questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de 

responsabilidade do candidato, é o único documento válido para correção. 

4.4.18. Não serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

4.4.19. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas e assinadas, impossibilitando a 

substituição. 

4.4.20. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar 

as suas folhas de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização 

da adequada correção. 

4.4.21. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, 

vaga e o número de seu CPF, sendo que qualquer incorreção deverá ser imediatamente comunicada 

ao fiscal da prova.  

4.4.22. O gabarito das questões da avaliação de conhecimentos será divulgado no site da FAPETEC – 

www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019, conforme 

Cronograma – item 10 deste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

4.4.23. Para a realização da prova discursiva, o candidato receberá folha específica, na qual redigirá com 

caneta de tinta azul ou preta. A prova discursiva deverá ser escrita em letra legível, sob pena de arcar com 

os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da adequada correção. 

4.4.24. O texto definitivo para a prova discursiva será o único documento válido para a avaliação. A folha 

para rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação. 

4.4.25. O candidato somente poderá se retirar, definitivamente, da sala de aplicação das provas, após 

decorrida 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese nenhuma, o caderno 

de provas ou as folhas de respostas.  

4.4.26. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal todo material utilizado em sala, em especial, as 

folhas de respostas e o caderno de questões. Poderá levar consigo o caderno de questões, somente quando 

faltar 30 minutos para o término das provas. 

4.4.27. O descumprimento de qualquer orientação implicará na eliminação do candidato do processo seletivo. 

4.4.28. Demais informações inerentes à avaliação de conhecimentos constarão no Comunicado de 

Convocação para essa etapa. 

 

4.5. ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL – de caráter eliminatório. 

4.5.1. A Análise Curricular e Documental constará da verificação de atendimento ou não aos requisitos da 

vaga, conforme ANEXO I publicado no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link 

SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019 deste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

4.5.2. Serão convocados para esta etapa os 20 primeiros candidatos classificados na Avaliação de 

Conhecimentos, considerando o somatório de pontos obtidos na prova objetiva e discursiva, incluindo os 

empates. 

http://www.fapetec.org/
http://www.fapetec.org/
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4.5.3. Se, após a análise documental, não houver um mínimo de 10 candidatos aprovados, poderão ser 

analisados os documentos dos candidatos classificados da 21ª à 30ª posição, até que se atinja o mínimo 

previsto de 10 candidatos, sempre obedecendo a ordem de classificação da etapa Avaliação de 

Conhecimentos. 

4.5.4. Os requisitos exigidos no ANEXO I deverão estar concluídos até a data de entrega da 

documentação comprobatória.  

4.5.5. Os candidatos convocados deverão entregar a documentação para comprovação dos requisitos 

exigidos, na data estabelecida no Cronograma – item 10, conforme abaixo:  

OBS: Recomenda-se o envio, apenas, dos documentos necessários à comprovação dos requisitos 

obrigatórios: 

a) Comprovante de escolaridade: 

I. Diploma (frente e verso) ou Certificado/Declaração de Conclusão de Curso, reconhecido pelo 

MEC, desde que contenha todos os dados para análise, tais como: papel timbrado contendo os 

dados da instituição de ensino, nome completo do profissional, do curso, carga horária, situação 

do aluno e data de colação de grau.  

II. Comprovante, diploma ou Certificação em inglês, se indispensável para o cargo/função, que 

ateste o domínio no idioma. 

III. Certificado de Cursos e Capacitações, se houver, que guardem relação com as atividades do 

perfil do cargo/função. 

 

       Observações: 

i. O comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino, 

devidamente reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou declarações de 

instituições nas quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação.  

ii. O documento relacionado a curso realizado no exterior somente será considerado quando 

devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, na forma da lei, e deverá vir 

acompanhado pela correspondente tradução juramentada. 

iii. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser 

anexado comprovante de alteração do nome - exemplo: certidão de casamento com averbação. 

iv. Para comprovação de experiência profissional em cargos/funções de nível médio, será considerada 

a data de conclusão do término do curso contida no respectivo comprovante de escolaridade. 

 

b) Comprovação de experiência (exercício da atividade profissional) com vínculo empregatício 

(CLT):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I. Para exercício de atividade em empresa privada:  

i. cópia do registro em  Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo 

obrigatoriamente as  partes de identificação com número e série, a folha com a foto do 

portador, a folha com a Qualificação Civil  do candidato e do(s) registro(s) do 

empregador(es) (com início e fim, se for o caso) e as folhas de alterações de salário que 

constem mudança de função  e;  

 

a. declaração do empregador em papel timbrado (com nome empresarial, endereço e 
telefone válidos, CNPJ/inscrição estadual), assinado e carimbado emitida  pela  área  de  
pessoal  ou  de  Recursos  Humanos  (não  havendo  área de  pessoal  ou  de Recursos  
Humanos,  a  autoridade  responsável  pela  emissão  do  documento  deverá 
declarar/certificar também essa inexistência), informando o nome completo do profissional, 
período de trabalho (com início e fim, se for o caso), local,  cargo, a função e a espécie 
de serviço realizado, com a descrição das atividades e/ou atribuições desenvolvidas 
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que guardem semelhança com as atividades descritas no perfil do cargo/função 
pleiteado; assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, acompanhado de 
função). 

 

II. Para exercício de atividade em empresa pública: cópia da publicação em Diário Oficial da 

União (D.O.U) com a data da nomeação e a data de exoneração, se for o caso, acrescida de 

declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de Recursos 

Humanos (não havendo órgão de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável 

pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência). A declaração 

deverá constar a designação do Órgão/Entidade da Administração Pública Direta, Autárquica ou 

Fundacional; endereço e telefones válidos; CNPJ; identificação completa do profissional; 

descrição do cargo público ou função exercida e principais atividades desenvolvidas; local e 

período (datas de início e fim) de realização das atividades; assinatura e identificação do emitente 

(nome completo legível/cargo público ou função e matrícula no órgão) 

 

III. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa privada/serviço 

prestado como autônomo: cópia do contrato Social de empresa em que tenha participação 

societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se 

candidatou, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, 

neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido. Os documentos 

citados devem ser acrescidos de declaração do contratante que informe o período (com 

início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas.  

 

IV. Dirigente de Cooperativa: cópia do Estatuto Social da Cooperativa com a descrição do 

cargo/função exercido na Cooperativa, Termo de Posse, acrescida de declaração informando 

sua condição na cooperativa, o período (datas de início e fim) e a discriminação do serviço 

realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 

 

V. Experiência no exterior: cópia da declaração do órgão ou da empresa ou, no caso de servidor 

público, de certidão de tempo de serviço. Esses documentos somente serão considerados 

quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e deverão ser 

acompanhadas de declaração em papel timbrado que informe o período (com início e fim, se for 

o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 

 

VI. Experiência na área jurídica (válido para o cargo/função Analista/Advogado): para 

comprovação de experiência no exercício da advocacia, poderão ser considerados os seguintes 

aspectos, requisitos e documentação:  

 
i. Efetivo exercício da advocacia, com inscrição na Ordem dos Advogados (OAB), no prazo de 

experiência requerido, com participação mínima em pelo menos três atos privativos de 
advogado em causas ou questões distintas, mediante a apresentação de certidão ou 
declaração de prática jurídica emitida pelos tribunais; 

ii. Comprovação de atividades, pelo menos parcialmente jurídicas, no prazo de experiência 
requerido, em cargos, empregos ou funções públicas (efetivos, permanentes ou de confiança) 
em qualquer um dos Poderes ou funções essenciais à Justiça; 

iii. Efetivo exercício da advocacia, com inscrição na Ordem dos Advogados (OAB), em atividades 
de consultoria e assessoramento a sociedades empresárias em geral, associações e/ou 
fundações, a ser comprovada mediante a apresentação de declaração, atestado ou certidões 
que contenham as atividades executadas e o respectivo prazo de execução, a(s) qual(ais) 
devem estar devidamente assinada(s) pelo(s) representante(s) legal(ais) ou procurador(es), 
e com firma reconhecida do(s) signatário(s). 

 

c) Comprovante de registro no respectivo Conselho de Classe, se exigido para o exercício regular 

do cargo/função. 
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d) CNH para Motorista: apresentar cópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, na categoria 

exigida como requisito, conforme estabelecido no ANEXO I (perfil do cargo/função), desde que esteja 

dentro do prazo de validade e em perfeito estado de conservação, ou seja, não dilacerada. 

e) Comprovação PCD:  apresentar laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto nº 3298/99 

e suas alterações, ou certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS, e/ou outros 

documentos previstos pela Lei. A condição de PCD deverá ser avaliada em exame médico que será 

agendado, posteriormente, na 3ª Etapa – Perícia Médica. 

Observações: 

i. A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme ANEXO I deverá ser como 

profissional de nível universitário completo, ou seja, atuação em cargos cuja formação requerida 

seja o nível universitário completo.  

ii. Não serão consideradas como experiência as atividades de: aprendiz, instrutoria, estágio, 

monitoria, bolsista, prestação de serviços como voluntário, participação em concursos ou 

processos seletivos públicos, ainda que relacionados a curso de cargo e nível superior, não 

servirão para fins de comprovação de requisito para experiência profissional.  

iii. Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no subitem “III” e “IV” 

exclusivamente por motivo de extinção da sociedade empresária/cooperativa, será admitida, para 

fins de pontuação, para empregados celetistas de sociedade empresária e/ou de cooperativa, 

somente cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando, obrigatoriamente, 

a folha de identificação com número e série, a folha com a foto do portador, a folha com a 

qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem 

mudança de função; para, cópia autenticada do estatuto social e do termo de extinção da 

cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil. 

iv. Não serão aceitas Declarações do Empregador que não especificarem as atribuições relacionadas 

ao cargo/função, e/ou estiverem em desacordo com as informações descritas no item acima (falta 

de carimbo, ausência de papel timbrado). 

v. Cartas de Referências não serão consideradas para fins de comprovação de experiência 

profissional. 

vi. Os períodos de exercício dos cargos/funções citados deverão conter claramente dia, mês e ano. 

4.5.6. No momento da etapa Análise Curricular e Documental serão colhidas as provas inequívocas de 

comprovação de atendimento aos pré-requisitos do cargo/função.  

4.5.7. É imprescindível a necessidade de atendimento dos requisitos para a contratação até a entrega dos 

documentos comprobatórios. 

4.5.8. O candidato que deixar de atender a um ou mais pré-requisitos (escolaridade, registro de classe ou 

comprovação do exercício da atividade profissional) será desclassificado e eliminado do processo seletivo. 

4.5.9. A inexatidão das declarações, as irregularidades ou a ilegalidade de documentos ou de outra 

natureza, ocorridas no decorrer do Processo Seletivo, mesmo que só verificadas posteriormente, eliminará o 

candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição; da Avaliação 

de Conhecimentos e da Entrevista Técnica.  

4.5.10. Será desclassificado o candidato que não entregar a documentação na forma, no prazo, no horário 

e no local estipulados no Comunicado de convocação para a etapa. 

4.5.11. Todos os documentos referentes à Etapa Análise Curricular e Documental deverão ser apresentados 

em cópias frente e verso, cuja autenticidade será objeto de comprovação mediante apresentação de original 

e/outros procedimentos julgados necessários, caso o candidato venha a ser aprovado.  
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4.5.12. Não serão aceitos documentos ilegíveis, como, também documentos enviados de forma diferente ao 

que foi especificado no Comunicado.  

4.5.13. Não serão considerados documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com 

o respectivo mecanismo de autenticação.  

4.5.14. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato de entrega dos 

documentos, bem como a entrega dos documentos na data prevista em Cronograma – item 10, arcando o 

candidato com as consequências de eventuais erros. 

4.5.15. Todo documento expedido em Língua Estrangeira somente será considerado se traduzido para a 

Língua Portuguesa por tradutor juramentado.  

4.5.16. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser 

anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento com averbação).  

4.5.17. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza.  

4.5.18. Apenas serão aceitos os cursos já concluídos até a data de entrega dos documentos.  

4.5.19. No ato de entrega dos documentos, o candidato deverá entregar preenchido e assinado o formulário 

disponível no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção 

SESCOOP 01/2019.  

4.5.20. Os documentos entregues não serão devolvidos em nenhuma hipótese, nem serão fornecidas cópias 

desses documentos. 

4.5.21. As demais orientações para entrega da documentação serão fornecidas no Comunicado de 

convocação para esta etapa. 

4.5.22. Somente serão convocados para participação na etapa ENTREVISTA TÉCNICA os candidatos 

aprovados e classificados na etapa ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL. 

 

4.6. PROVA PRÁTICA PARA O CARGO/FUNÇÃO TÉCNICO/MOTORISTA E ANALISTA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – de caráter eliminatório 

 

4.6.1. A prova prática terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na classificação do 

candidato. 

 

4.6.2. O candidato será considerado aprovado ou reprovado para o desempenho eficiente das atividades 

do cargo/função. 

 
4.6.3. O candidato considerado REPROVADO na prova prática ou que não comparecer para realizar a 

prova, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 
4.6.4. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas prática em hipótese alguma, para nenhum 

candidato. 

 
4.6.5. A prova prática será realizada somente na cidade de Brasília-DF. 

 
4.6.6. A prova prática consistirá na execução de atividades voltadas para a prática do trabalho inerente às 

atribuições específicas dos cargos/funções e os conhecimentos específicos, observando o conteúdo 

programático constante no ANEXO I (Perfil do Cargo/Função). 

http://www.fapetec.org/
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4.6.7. Os candidatos convocados para esta etapa deverão executar a(s) tarefa(s) que lhe(s) será(ão) 

designada(s), respondendo a questionamento de cunho técnico acerca dos procedimentos empregados, se 

solicitado. 

 
4.6.8. Somente ao candidato que executar corretamente a(s) tarefa(s) e responder satisfatoriamente aos 

questionamentos será atribuída a pontuação. 

 
4.6.9. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a prova prática, 

não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 
4.6.10. Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para a realização 

da prova 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos de documento de 

identidade/identificação; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova.  

 
4.6.11. Ao candidato, somente será permitida a participação na prova prática na respectiva data, horário e 

local a serem divulgados de acordo com as informações disponíveis no Cronograma – item 10. Não será 

permitida, em hipótese alguma, a realização da prova prática em outro dia, horário ou fora do local 

designado. 

 
4.6.12. O candidato, no dia da realização da prova prática, terá acesso aos critérios que serão 

utilizados na sua avaliação. Após a ciência dos critérios a serem avaliados na referida prova, o 

candidato dará ciência, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo. 

 
4.6.13. O local de realização da prova prática será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da 

equipe de coordenadores e aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de 

candidatos, bem como aqueles que já realizaram a referida prova. 

 
4.6.14. O candidato ao ingressar no local de realização da prova deverá obrigatoriamente manter desligado 

qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração 

e silencioso. O uso de qualquer funcionalidade de aparelhos eletrônicos poderá resultar em exclusão do 

candidato no processo seletivo.  

 
4.6.15. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do 

responsável pela aplicação. 

 
4.6.16. O candidato, ao terminar a realização da prova prática, ou ao término do tempo que lhe fora 

determinado para apresentar a atividade prática, deverá entregar ao(s) avaliador(es) todo o seu material de 

avaliação.  

 
4.6.17. Para a realização da prova prática o candidato não poderá fazer uso de qualquer material de 

consulta que não o fornecido pela FAPETEC. 

 
4.6.18. Não será permitida a interferência e ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato 

que tenha solicitado atendimento especial. 

 
4.6.19. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas prática em hipótese alguma, para nenhum 

candidato. 

 

4.7. PROVA PRÁTICA PARA ANALISTA DE COMUNICAÇÃO VISUAL – de caráter eliminatório 

 

4.7.1. Para a realização da prova prática para o cargo/função Analista de Comunicação Visual serão 

convocados os candidatos aprovados na etapa ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL, observando a 

ordem de classificação, de acordo com a quantidade, considerando até a 10ª (décima) colocação. 
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4.7.2. A prova prática para a função ANALISTA DE COMUNICAÇÃO VISUAL busca aferir a capacidade de 

adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades 

necessárias à função. 

 
4.7.3. As Pessoas Portadoras de Deficiência (PCD´s) participarão da prova prática para o cargo/função 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, nas mesmas condições que os demais candidatos, no que se refere 

às provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e ao maquinário e 

equipamentos utilizados. 

 
4.7.4. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se aprovado o 

candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 05 (cinco) pontos.  

 
4.7.5. Na correção da prova prática para a função ANALISTA DE COMUNICAÇÃO VISUAL serão analisados 

o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática do candidato em desenvolver/executar a(s) 

tarefa(s) que lhe(s) será(ão) designada(s), com fundamentação, clareza, coerência e objetividade de acordo  

com os recursos disponíveis aos candidatos.  

 

 

4.8. PROVA PRÁTICA PARA MOTORISTA – de caráter eliminatório 

4.8.1. Serão convocados para esta etapa, os 10 primeiros candidatos considerando a classificação obtida 

na Avaliação de Conhecimentos e aprovados na Análise Curricular e Documental. 

4.8.2. A prova prática visa aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às 

exigências e ao desempenho eficiente das atividades necessárias ao cargo/função TÉCNICO/MOTORISTA. 

4.8.3. A prova prática constará da condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em 

vias públicas da cidade, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, segundo 

as atribuições do cargo/função descritos no ANEXO I (perfil do cargo e função) e os critérios de avaliação do 

candidato serão cobrados conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito). 

4.8.4. Na data da prova prática, o candidato deverá apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

com validade e de acordo com a categoria exigida para o cargo/função e a legislação vigente – Código 

Nacional de Trânsito. 

4.8.5. As Pessoas Portadoras de Deficiência – PCD´s participarão da prova prática para a função Motorista, 

nas mesmas condições que os demais candidatos, no que se refere às provas, avaliação e critérios de 

aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e ao maquinário e equipamentos utilizados. 

4.8.6. Para a realização da prova prática e, posteriormente, para o exercício das atividades profissionais, 

não serão concedidos veículos adaptados para a situação dos candidatos.  

4.8.7. Será considerado reprovado na prova prática de direção veicular o candidato que cometer uma falta 

eliminatória, ou cuja soma ultrapasse 3 (três) pontos negativos. 

4.8.8. O candidato será avaliado no Exame de Direção Veicular em função da pontuação negativa por faltas 

cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

a) Uma falta eliminatória = reprovação. 

b) Uma falta grave = 03 (três) pontos negativos. 

c) Uma falta média = 02 (dois) pontos negativos. 

d) Uma falta leve = 01 (um) ponto negativo. 
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4.8.8.1. Faltas Eliminatórias: 

a) Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória. 

b) Avançar sobre o meio fio. 

c) Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido. 

d) Avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga. 

e) Usar a contramão de direção. 

f) Não completar a realização de todas as etapas do exame. 

g) Avançar a via preferencial. 

h) Provocar acidente durante a realização do exame. 

i) Exceder a velocidade indicada na via. 

j) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

 

4.8.8.2. Faltas Graves: 

a) Desobedecer à sinalização da via, ou do agente da autoridade de trânsito. 

b) Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção. 

c) Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o 

veículo vai entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança 

de sinal. 

d) Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele. 

e) Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente. 

f) Não usar devidamente o cinto de segurança. 

g) Perder o controle da direção do veículo em movimento. 

h) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

 

4.8.8.3. Faltas Médias: 

a) Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre. 

b) Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e 

do clima. 

c) Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova. 

d) Fazer conversão incorretamente. 

e) Usar buzina sem necessidade ou em local proibido. 

f) Desengrenar o veículo nos declives. 

g) Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias. 

h) Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens. 

i) Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro. 

j) Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso. 

k) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 

 

4.8.8.4. Faltas Leves: 

a) Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado. 

b) Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor. 

c) Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. 

d) Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento. 

e) Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo. 

f) Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada. 

g) Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. 

h) Cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

 

4.9. PERÍCIA MÉDICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – de caráter eliminatório 

4.9.1. A perícia médica visa verificar a qualificação como deficiente ou não, nos termos do artigo 43 do 

Decreto nº 3.298/99 e suas alterações e a admissão será efetivada no interesse da Unidade Nacional do 
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SESCOOP, mediante compatibilidade da deficiência com a atividade a ser executada, podendo o candidato 

ser desclassificado deste processo seletivo caso as atribuições exigidas pelo cargo não sejam compatíveis 

com sua deficiência.  

4.9.2. A perícia médica constituirá de avaliação médica promovida por equipe multiprofissional. 

4.9.3. Serão convocados para esta etapa, os 10 primeiros candidatos considerando a classificação obtida 

na Avaliação de Conhecimentos e aprovados na Análise Curricular e Documental. 

4.9.4. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de documento de identidade original 

e cópia do RG, CPF e laudo médico original especificando o tipo de deficiência que possui, com expressa 

referência ao código correspondente da CID – Classificação Internacional de Doenças, a provável causa da 

deficiência e o grau ou nível de deficiência. 

4.9.5. A não observância do disposto no subitem acima 4.9.4, a reprovação na perícia médica ou o não 

comparecimento à perícia médica acarretará a perda do direito às vagas desse processo seletivo e a 

eliminação automática do candidato. 

4.9.6. A perícia médica será realizada em Brasília-DF, em local a ser divulgado na convocação desta etapa, 

no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 

01/2019. 

4.9.7. As despesas relativas à participação do candidato nesta etapa correrão às expensas do próprio 

candidato, não sendo a Unidade Nacional do SESCOOP responsável por qualquer custo. 

4.9.8. Não haverá segunda chamada ou repetição desta avaliação. 

4.9.9. No dia da avaliação desta etapa, o candidato deverá comparecer ao local designado, com 

antecedência mínima de 30 minutos. 

4.9.10. Não será admitida a entrada na sala de avaliação o candidato que se apresentar após o horário 

estabelecido para o seu início. 

 

4.10. ENTREVISTA TÉCNICA/COMPETÊNCIAS - de caráter classificatório  

4.10.1. A Entrevista é a etapa do processo seletivo referente à análise e avaliação das competências, 

especialmente a competência técnico-profissional, relacionadas às experiências adquiridas ao longo da 

trajetória profissional do candidato, conforme definido no perfil de competências do cargo/função. 

  

4.10.2. A Entrevista constituirá de questionamentos orais sobre temas, situações e práticas relacionadas ao 

exercício profissional; atribuições do cargo/função pleiteado, e versará sobre o conhecimento técnico 

necessário para o desempenho da função. 

 
4.10.3. Serão convocados para esta etapa, os 10 primeiros candidatos, considerando a classificação obtida 

na Avaliação de Conhecimentos e aprovados na Análise Curricular e Documental e na Prova Prática e/ou 

Perícia Médica, quando houver. 

 
4.10.4. Na hipótese de haver empate em relação à nota dos candidatos aprovados com notas idênticas até 

a 10ª colocação serão considerados os seguintes critérios, respectivamente, para fins de desempate:  

 

a)  Maior pontuação obtida nos conhecimentos específicos da função da prova objetiva. 

b)  Maior pontuação obtida na prova discursiva. 

c)  Maior pontuação obtida nos conhecimentos gerais do cargo da prova objetiva. 

http://www.fapetec.org/
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4.10.5. Será divulgada lista nominal dos 10 primeiros candidatos classificados, por vaga, com local e data 

para a realização da Entrevista Técnica no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link 

SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019, conforme Cronograma – item 10 deste Comunicado. 

 

4.10.6. Os demais candidatos somente serão chamados para a Entrevista Técnica, caso haja um percentual 

total de ausências/eliminações igual a 100%.  

 

4.10.7. Os candidatos serão avaliados, individualmente, por uma banca examinadora composta por 

profissionais da FAPETEC e da Unidade Nacional do SESCOOP.  

 
4.10.8. A Entrevista terá duração total de até 50 minutos por candidato, incluindo o tempo de assinatura da 

lista de presença e da autorização para filmagem. 

 
4.10.9. A Entrevista terá pontuação máxima de 120 pontos e serão avaliadas 06 competências e/ou 

atribuições. 

 
4.10.10. A Entrevista acontecerá de acordo com a pontuação especificada no quadro abaixo para todos os 

cargos/funções, EXCETO para os cargos/funções ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ANALISTA DE 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - PESQUISA – e ANALISTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 

 
 

Critérios Pontuação 

Domínio do conteúdo nos temas 

abordados 

5 – acima do esperado  

Há plena indicação da presença da competência pela significativa 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

3 – dentro do esperado  

Há indicação da presença da competência pela moderada 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

1 – abaixo do esperado  

Há pouca indicação da presença da competência pela baixa 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

0 – não aplica 

Ausência da evidência indica que muito dificilmente a competência 

está presente. 

Demonstração de conhecimento 

técnico aplicado 

Articulação do raciocínio 

Argumentação  

 

 

4.10.11. Para os cargos/funções ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ANALISTA DE 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – PESQUISA e ANALISTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS a etapa 

Entrevista será realizada em duas fases, a saber: 

 

a) 1ª FASE: pontuação máxima de 60 pontos, com 3 competências e/ou atribuições respondidas na Língua 

Portuguesa e serão pontuadas de acordo com os critérios estabelecidos no quadro descrito no item 4.10.10 

acima;  

 

b)  2ª FASE:  pontuação máxima de 60 pontos, com 3 competências e/ou atribuições respondidas na 

Língua Inglesa e serão pontuadas de acordo com os critérios estabelecidos no quadro descrito no item 

4.10.12. abaixo. 

 
4.10.12. Critérios da 2ª fase da entrevista para os cargos/funções ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – PESQUISA e ANALISTA DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS  

http://www.fapetec.org/
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Critérios Pontuação 

Domínio da língua inglesa 

5 – acima do esperado  

Há plena indicação da presença da competência pela significativa 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

3 – dentro do esperado  

Há indicação da presença da competência pela moderada 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

1 – abaixo do esperado  

Há pouca indicação da presença da competência pela baixa 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

0 – não aplica  

Ausência da evidência indica que muito dificilmente a competência 

está presente 

Emprego adequado da linguagem 

Pronúncia 

Proficiência/habilidade 

 

4.10.13. Serão atribuídas notas por examinador para cada candidato. 

 

4.10.14. A nota final da Entrevista de cada candidato será o resultado da média aritmética das notas 

atribuídas pelos examinadores. 

 
4.10.15. Para o cargo/função ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ANALISTA DE 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – PESQUISA e ANALISTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, o 

RESULTADO FINAL da Entrevista será a soma da 1ª FASE + 2ª FASE e os candidatos pontuados e 

classificados por ordem decrescente. 

 
4.10.16. Todo o processo será gravado e filmado devendo o candidato, no ato de sua identificação, assinar 

o Termo de Autorização referente ao uso da imagem, que será utilizada exclusivamente para o processo 

seletivo.  

 
4.10.17. Demais informações inerentes à Entrevista constarão no Comunicado de convocação para essa 

etapa. 

 

4.10.18. No dia da Entrevista, o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima 

de 30 minutos, portando documento original de identificação. 

 
4.10.19. Não será admitida a entrada nas salas de avaliações de candidato que se apresente após o horário 

estabelecido para o seu início.  

 
4.10.20. O candidato somente terá acesso aos locais da realização das avaliações mediante apresentação 

obrigatória do Documento Original de Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato. Como não ficará retido, será exigida a apresentação do 

original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.  

 
4.10.21. Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 

passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade; carteira de trabalho e previdências social; carteira nacional de habilitação 

(somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).  
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4.10.22. Ao candidato só será permitida a realização das avaliações nas respectivas datas, locais e horários 

divulgados neste Comunicado e no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link 

SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019, conforme Cronograma – item 10 deste Comunicado. 

 
4.10.23. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das etapas.  

 
4.10.24. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das avaliações 

como justificativa de sua ausência.  

 
4.10.25. O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação automática do Processo Seletivo.  

 
4.10.26. O SESCOOP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

ocorridos durante a realização das avaliações, nem por danos neles causados. 

 
4.10.27. Não será admitida a entrada nas salas de avalições de candidatos que se apresente após o horário 

estabelecido para o início, nem a entrada de pessoas não autorizadas. 

 
4.10.28. Os candidatos serão pontuados e classificados por ordem decrescente de pontuação, considerando 

o resultado final obtido na Entrevista. 

 
4.10.29. O resultado final de cada candidato, na etapa da Entrevista, será a média das notas atribuídas pelos 

avaliadores integrantes da banca examinadora. 

 
4.10.30. No caso de ocorrer empate, nesta etapa, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação, 

na ordem apresentada: 

a) Maior nota na Prova Discursiva. 

b) Maior nota na Prova Objetiva. 

 

4.10.31. Demais informações inerentes à Entrevista deverão constar no Comunicado de Abertura do 

Processo Seletivo ou no Comunicado de convocação para esta fase. 

 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

5.1. Na ocorrência de empate, constituem-se, sucessivamente, critérios de desempate para definição da 

classificação final: 

a)    Maior pontuação obtido nos conhecimentos específicos da função da prova objetiva; 

a) Maior pontuação obtida na prova discursiva; 

b) Maior pontuação obtida na Entrevista. 

 

 

 

6. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. A nota final no Processo Seletivo será o somatório da nota final obtida na Avaliação de Conhecimentos 

com a nota obtida na Entrevista.   

6.2. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado por meio de lista nominal em ordem decrescente 

de classificação, constando a nota da Avaliação de Conhecimentos, da Entrevista e da Entrevista em Inglês 

para os cargos que exigir, em data definida no Cronograma, item 10 deste Comunicado de Abertura do 

Processo Seletivo. 

http://www.fapetec.org/
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6.3. Os candidatos comporão um banco de reserva, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de 

publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

da Unidade Nacional do SESCOOP, por ordem de classificação final, que serão convocados em caso de 

abertura de vagas com o perfil exigido neste Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

6.4. No interesse da Unidade Nacional do SESCOOP poderá haver a prorrogação de vigência do cadastro 

reserva por igual período ao prazo inicial, ou, poderá ser deliberado a prorrogação por período inferior a 1 

(um) ano, para todos ou alguns dos cargos/funções definidos neste Comunicado. 

6.5. A aprovação do candidato no Processo Seletivo não implica obrigatoriedade na sua admissão. A 

contratação do candidato aprovado será realizada de acordo com as vagas existentes e conforme as 

necessidades administrativas da Unidade Nacional do SESCOOP.  

6.6.  Após a divulgação dos resultados preliminares, o candidato poderá solicitar, somente por escrito, 

esclarecimentos/ pedidos de revisão, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis da data de divulgação do 

respectivo resultado. 

6.7. Essas solicitações deverão ser formuladas exclusivamente por e-mail: sescoop@fapetec.org. 

6.8. As solicitações de esclarecimentos/pedidos de revisão serão recebidas até 18h (horário Brasília). 

6.9. A solicitação deverá ser individual, com a indicação da situação em que o candidato se julgar prejudicado, 

devidamente fundamentado, comprovando as alegações com documentos anexos, citações de artigos, 

legislação, itens, páginas de livros, nomes de autores etc. e, ainda, a exposição de motivos e argumentos 

com fundamentações circunstanciadas. 

6.10. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.  

6.11. Serão rejeitadas liminarmente as solicitações inconsistentes e enviadas fora do prazo ou não 

fundamentadas e as que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, 

número de inscrição e vaga. Ainda serão rejeitadas solicitações enviadas pelo correio ou qualquer outro meio 

que não o previsto neste Comunicado. 

6.12.  A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância, sendo soberana 

em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros 

materiais, havendo manifestação posterior da banca examinadora. 

6.13. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de respostas, recursos de recursos e/ou 

recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no caso previsto no item anterior. 

6.14. A solicitação cujo teor desrespeite a banca examinadora ou qualquer colaborador do SESCOOP e/ou 

FAPETEC será preliminarmente indeferida. Se do julgamento da solicitação resultar na anulação de 

questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões), será atribuída a todos os candidatos, 

independente de terem recorrido ou não. 

6.15. Manifestações recebidas fora do prazo acima estipulado (datas e/ou horários) serão desconsideradas. 

6.16. Caso o julgamento da solicitação de revisão resultar na anulação de questão(ões), ou na alteração do 

gabarito provisório, a pontuação correspondente a essa(s) modificações e anulações das questões será 

atribuída ou alterada a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 

 

 

mailto:sescoop@fapetec.org
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7. DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 

 

7.1 No interesse da Unidade Nacional do SESCOOP, a Gerência de Pessoas da Unidade Nacional do 

SESCOOP, após a homologação do processo seletivo, dará publicidade à convocação de candidato(s) para 

a apresentação de todos os documentos originais descritos referente a etapa ANÁLISE CURRICULAR E 

DOCUMENTAL, para fins de comprovação da autenticidade, dos documentos já apresentados nesta etapa.  

 

7.2 Não poderão ser acrescidos documentos diferentes dos que já foram apresentados na ANÁLISE 

CURRICULAR E DOCUMENTAL, ou seja, informações ou documentações não apresentadas anteriormente 

não poderão ser acrescidas, tudo em estrita obediência ao princípio da isonomia e vinculação ao instrumento 

convocatório.  

 

7.3 A comprovação de requisitos deverá ser feita por meio de cópias simples, mediante apresentação dos 

documentos originais, para fins de autenticação, no ato da convocação para a comprovação dos documentos. 

 

7.4 A documentação deverá estar de acordo com os requisitos definidos no perfil do cargo/função. 

7.5 A inexatidão das declarações ou as irregularidades de documentos ou de outra natureza ocorridas no 

decorrer do processo seletivo, mesmo que só verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do 

processo seletivo, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição, da Avaliação de 

Conhecimentos e da Entrevista.  

 

7.6 Os documentos entregues ficarão sob a guarda da Unidade Nacional do SESCOOP por todo o período 

de validade do processo seletivo, sendo que o mesmo poderá, a qualquer tempo, se necessário, sol icitar 

atualizações ou complementações quando da convocação para contratação. 

 

7.7 O(s) candidato(s) convocado(s), que não comprovar(em) os requisitos obrigatórios do cargo/função e as 

informações declaradas no ato da inscrição, constante no formulário de inscrição, será(ão) desclassificado(s). 

 

7.8 Após análise da comprovação dos requisitos, a Gerência de Pessoas dará publicidade e, convocará, no 

interesse do SESCOOP, para apresentação dos documentos admissionais.  

 

7.9 Quando da convocação, o candidato selecionado deverá se submeter a exames médicos pré-

admissionais de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da Unidade Nacional do SESCOOP. Para 

candidato PCD o exame médico pré-admissional irá aferir a compatibilidade da deficiência do candidato às 

atribuições do cargo/função. 

 

 

 

8. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. Para a contratação, o candidato deverá ter sido aprovado em todas as etapas do Processo Seletivo na 
forma estabelecida neste Comunicado e será contratado caso atendidas as seguintes exigências:  
 
a) Ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo; 

b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os 

brasileiros; 

c) No caso de ser português, comprovar condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do 

art. 12, § 1º da Constituição da República; 

d) Estar no gozo dos direitos políticos; 

e) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
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f) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

g) Estar quite com as obrigações do serviço militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino; 

h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/função a ser aferida por meio de 

exame de saúde admissional; 

i) Verificar as exigências necessárias para obter correspondente autorização, em conformidade com a 

cartilha da Secretaria de Emprego disponível em: http://www.trabalho.gov.br), em caso de participante 

estrangeiro. 

 

8.2. Os requisitos descritos nos itens acima deverão ser atendidos cumulativamente. 
 
8.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos obstará a contratação do candidato. 
 

8.4. O Candidato deverá apresentar toda a documentação solicitada pela Unidade Nacional do SESCOOP 
quando da sua convocação para admissão:  
 
a) Original: Exame admissional feito por empresa conveniada ou contratada pela Unidade Nacional do 

SESCOOP e com o parecer apto para a contratação; 

b) Original: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

c) Original e cópia: Documento de identificação nacional aceito, com foto; 

d) Original e cópia: Título de Eleitor; 

e) Original e cópia: Comprovantes de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral emitido pelo Tribunal 

Superior Eleitoral; 

f) Original e cópia: Comprovante de Residência atualizado com CEP; 

g) Original e cópia: Certidão de Casamento, se aplicável; 

h) Original e cópia: Cópia do CPF do cônjuge, se aplicável; 

i) Original e cópia: Certidão de Nascimento dos Filhos (menores de 18 ou 24 anos, se universitário), se 

aplicável; 

j) Original e cópia: Certificado de Reservista ou Incorporação (para candidatos do sexo masculino); 

k) Original: Declaração de qualificação-cadastral emitida no site do e-Social: 

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral/qualificacaocadastral-1. 

 

8.5. O candidato que deixar de apresentar, por ocasião da convocação, a documentação exigida para 
admissão, no período determinado pela Unidade Nacional do SESCOOP, estará eliminado do processo 
seletivo. 
 

 

 

9.   DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A participação do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas do Processo Seletivo 

contidas neste Comunicado e em outras comunicações a serem divulgadas no site FAPETEC – 

www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019.  

9.2. A aprovação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade na sua admissão, 

cabendo a Unidade Nacional do SESCOOP a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em 

número estritamente necessário às atividades por ele desenvolvidas, respeitada a ordem de classificação 

correspondente ao cargo e função. 

9.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e Comunicados 

referentes a este Processo Seletivo divulgados no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP 

-> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019.  

9.4.  Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 

provas ou quaisquer outras informações. O candidato deverá observar rigorosamente os Comunicados a 

serem divulgados. 

http://www.fapetec.org/
http://www.fapetec.org/
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9.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das avaliações, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 

da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias. 

9.6. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, 

classificação ou nota de candidatos neste processo seletivo. 

9.7. Até a data de homologação final do processo seletivo, em caso de alteração dos dados pessoais (nome, 

endereço, telefone para contato) constantes na ficha inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente 

a FAPETEC enviando mensagem para sescoop@fapetec.org e solicitar a correção. Após este período, os 

candidatos deverão manter atualizados seus dados através do endereço eletrônico: 

curriculo@sescoop.coop.br, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização 

desta informação. 

9.8. Os itens deste Comunicado poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Comunicado ou aviso a ser publicado no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link 

SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019.  

9.9. O SESCOOP e a FAPETEC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 

publicações referentes a este Processo Seletivo. 

9.10. Após a avaliação de conhecimentos será publicado o gabarito, porém não será publicado o caderno de 

questões. 

9.11. Demais instrumentos de avaliação não serão disponibilizados, em hipótese alguma, ao candidato. 

9.12. O candidato contratado passará por período de experiência de até 90 (noventa) dias, nos termos do 

disposto na CLT, podendo ser efetivado ou não, após avaliação feita pelo gestor responsável, quando, então, 

o contrato passará a ser por prazo indeterminado. 

9.13. Os candidatos classificados serão convocados para contratação, por meio de divulgação no site da 

Unidade Nacional do SESCOOP.  
 

9.14. O não pronunciamento do candidato convocado para contratação e exercício imediato do cargo/função, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis improrrogáveis, contados a partir da data de publicação do Comunicado, 

dará o direito à Unidade Nacional do SESCOOP de excluí-lo do processo seletivo convocando o candidato 

com classificação subsequente.  
 

9.15. Os candidatos classificados, por qualquer motivo, dentro do prazo da convocação para contratação, 

poderão requerer sua recolocação para o final da lista dos aprovados, a fim de que sua eventual contratação 

seja postergada para um momento posterior. 

9.16. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou de outra natureza, ocorridas no 

decorrer do processo seletivo, mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato do processo 

seletivo, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

9.17. As ocorrências não previstas neste Comunicado ou os casos duvidosos serão resolvidas, em caráter 

irrecorrível, pela Comissão Coordenadora do processo seletivo do SESCOOP e da FAPETEC. 

9.18. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, 

classificação ou notas de candidatos neste Processo Seletivo, valendo para esse fim, as publicações oficiais.  
 

9.19 Os prazos estabelecidos no Cronograma do Processo Seletivo são preclusivos, contínuos e comuns a 

todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer 

títulos, isenções, laudos médicos ou outros documentos após as datas estabelecidas.  

 

mailto:sescoop@fapetec.org
mailto:curriculo@sescoop.coop.br
http://www.fapetec.org/
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9.20. A Unidade Nacional do SESCOOP exime-se da responsabilidade de reembolso de despesas de 

qualquer natureza relativas à participação dos candidatos neste Processo Seletivo.  
 

9.21 A Unidade Nacional do SESCOOP e a FAPETEC se reservam no direto de proceder alterações, nas 

datas e horários das etapas em função do número de inscritos, disponibilidade dos locais de provas e outros 

motivos.  
 

9.22.  Após o término do processo seletivo, toda a documentação será arquivada pela Gerência de Pessoas 

da Unidade Nacional do SESCOOP.  
 

9.23. Os itens do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos, e se isso ocorrer, a circunstância que será mencionada em Comunicado ou aviso 

a ser publicado no site da FAPETEC. 
 

9.24. Não poderá firmar contrato de emprego com SESCOOP o candidato aprovado, devidamente convocado 

para firmar compromisso, que mantiver vínculo de emprego ou funcional externo que torne prejudicado, de 

alguma forma, o cumprimento a contento de suas obrigações laborais, facultada à Unidade Nacional do 

SESCOOP a decisão, em caso de incompatibilidade comprovada, de não celebrar o contrato de 

emprego/trabalho. 
 

9.25. O candidato aprovado que vier a ser convocado para assinar contrato de trabalho com a Unidade 

Nacional do SESCOOP firmará, no mesmo ato, declaração de que não exerce emprego ou função externa 

prejudicial ao bom cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas que assumirá perante ao SESCOOP.  

 

 

 

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

10.1. As convocações e resultados das etapas ou qualquer outro comunicado/alteração serão divulgados no 

site da FAPETEC – www.fapetec.org -> banner SESCOOP -> link SESCOOP -> Seleção SESCOOP 01/2019, 

conforme segue, em datas prováveis: 

ETAPA DATA HORÁRIO (Brasília) 

Divulgação Processo Seletivo (anúncio em jornal) 
27/10 e 
03/11/19 

(domingo) 
 

Inscrições 
28/10 a 
11/11/19 

Abertura – 28/10/19 - 09h 

Encerramento – 11/11/19 - 18h 

Solicitação de atendimento especial  
28/10 a 
05/11/19 

 

Resultado Preliminar da solicitação de atendimento 
especial  

06/11/19 Após 18h 

Resultado Final da solicitação de atendimento 
especial  

08/11/19 Após 18h 

Fim do pagamento das Inscrições 13/11/19 Expediente Bancário 

Divulgação Preliminar das Inscrições/Pagamentos 
Validados 

18/11/19 Após 18h 

Divulgação Final das Inscrições/Pagamentos 
Validados 

20/11/19 Após 18h 

Convocação 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos 20/11/19 Após 18h 

http://www.fapetec.org/
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ETAPA DATA HORÁRIO (Brasília) 

Realização 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos 
24/11/19 

(domingo) 

Conforme local e horário divulgados 
na convocação 

Divulgação Preliminar do Gabarito 25/11/19 Após 18h 

Divulgação Final do Gabarito 28/11/19 Após 18h 

Resultado Preliminar 1ª Etapa – Avaliação de 
Conhecimentos 

09/12/19 Após 18h 

Resultado Final 1ª Etapa – Avaliação de 
Conhecimentos 

12/12/19 Após 18h 

Convocação 2ª Etapa – Análise Curricular e 
Documental  

12/12/19 Após 18h 

Entrega da Documentação 2ª Etapa – Análise 
Curricular e Documental 

16/12/19 
Conforme local e horário divulgados 
na convocação 

Resultado Preliminar 2ª Etapa – Análise Curricular e 
Documental 

06/01/20 Após 18h 

Resultado Final 2ª Etapa – Análise Curricular e 
Documental 

10/01/20 Após 18h 

Convocação 3ª Etapa – Prova Prática  

(Analista de Comunicação Visual e Motorista) 
10/01/20 Após 18h 

Realização 3ª Etapa – Prova Prática  

(Analista de Comunicação Visual e Motorista) 
14/01/20 

Conforme local e horário divulgados 
na convocação 

Resultado Preliminar 3ª Etapa – Prova Prática  

(Analista de Comunicação Visual e Motorista) 
15/01/20 Após 18h 

Resultado Final 3ª Etapa – Prova Prática  

(Analista de Comunicação Visual e Motorista) 
20/01/20 Após 18h 

Convocação 3ª Etapa – Perícia Médica PCD 

(Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

10/01/20 Após 18h 

Realização 3ª Etapa – Perícia Médica PCD 

(Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

14/01/20 
Conforme local e horário divulgados 
na convocação 

Resultado Preliminar 3ª Etapa – Perícia Médica PCD 

(Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

15/01/20 Após 18h 

Resultado Final 3ª Etapa – Perícia Médica PCD 

(Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

20/01/20 Após 18h 

Convocação 3ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências  

(Todos os Cargos, exceto Analista de 
Comunicação Visual, Motorista, Técnico de Apoio 
e Organização de Eventos e Técnico de 
Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

10/01/20 Após 18h 
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ETAPA DATA HORÁRIO (Brasília) 

Realização 3ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências  

(Todos os Cargos, exceto Analista de 
Comunicação Visual, Motorista, Técnico de Apoio 
e Organização de Eventos e Técnico de 
Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

20/01 a 
06/02/20 

Conforme local e horário divulgados 
na convocação 

Resultado Preliminar 3ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências  

(Todos os Cargos, exceto Analista de 
Comunicação Visual, Motorista, Técnico de Apoio 
e Organização de Eventos e Técnico de 
Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

10/02/20 Após 18h 

Resultado Final 3ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências  

(Todos os Cargos, exceto Analista de 
Comunicação Visual, Motorista, Técnico de Apoio 
e Organização de Eventos e Técnico de 
Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

12/02/20 Após 18h 

Convocação 4ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências  

(Analista de Comunicação Visual, Motorista, 
Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

20/01/20 Após 18h 

Realização 4ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências  

(Analista de Comunicação Visual, Motorista, 
Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

27/01 a 
07/02/20 

Conforme local e horário divulgados 
na convocação 

Resultado Preliminar 4ª Etapa – Entrevista Técnica  

(Analista de Comunicação Visual, Motorista, 
Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

10/02/20 Após 18h 

Resultado Final 4ª Etapa – Entrevista Técnica/ 
Competências 

(Analista de Comunicação Visual, Motorista, 
Técnico de Apoio e Organização de Eventos e 
Técnico de Patrimônio e Suprimento de Materiais) 

12/02/20 Após 18h 

Resultado Final do Processo Seletivo 01/2019 13/02/20 Após 18h 

 
 

Brasília, 27 de outubro de 2019. 

 

Marco Antônio Franzi 

Gerência de Pessoas 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP 


