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FACULDADE DE TECNOLOGIA DO COOPERATIVISMO - ESCOOP  
 

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES Nº 001/2013 
EDITAL Nº 002/2013 

 
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
O Diretor Geral da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP TORNA 

PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 
 
1. Tendo em vista o número de candidatos inscritos, as provas serão realizadas nos dias 07, 

08 e 09/02/2013, na Sede da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, sita na Avenida Berlim, 
409, São Geraldo, no Município de Porto Alegre, na ordem e horários a serem publicados em 
05/02/2013, juntamente com os temas (conteúdos) que serão sorteados no momento da prova.  
 

1.1.  Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem ao local da prova, com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora, munidos(as) de comprovante de inscrição e documento 
oficial de identidade, bem como com o material necessário para sua aula. Para Prova de 
Desempenho Didático, serão disponibilizados os seguintes recursos: quadro verde ou branco, giz ou 
marcador de quadro branco e apagador. 

 

1.2. O candidato deverá entregar à Banca Examinadora no dia de realização da Prova: 
a)  Plano de Aula em 3 (três) vias, devidamente assinadas – obrigatoriamente; 
b) Currículo documentado, para realização da Prova de Títulos, de caráter 

classificatório, conforme disposições do Capítulo VI, do Edital de Processo Seletivo nº 001/2013. 
Somente serão pontuados títulos dos candidatos aprovados na Prova de Desempenho Didático. 
 

2. O SORTEIO PÚBLICO da ordem e do horário da Prova de Desempenho Didático de 
cada candidato será realizado no dia 04/02/2013, às 14h, na Sede da Objetiva Concursos Ltda., 
sita na Rua Casemiro de Abreu, 347, Rio Branco, no Município de Porto Alegre. 

2.1. A presença do candidato ao sorteio público não é obrigatória. Os candidatos poderão 
se fazer presentes ou serem representados (por meio de ato formal). O não comparecimento (ou de 
seu representante) caracterizar-se-á como concordância com o resultado obtido. 
 

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: o relatório nominal de candidatos com inscrições 
homologadas, assim como o relatório das inscrições não processadas por não apresentarem quitação 
do boleto bancário até o vencimento, conforme determina o subitem 2.5.4, Capítulo II, do Edital de 
Processo Seletivo nº 001/2013, Anexos I e II deste Edital, estão divulgados no Painel de Publicações 
da empresa OBJETIVA CONCURSOS Ltda., bem como em caráter meramente informativo, pelos 
sites  www.objetivas.com.br e www.escoop.edu.br. 

 
4. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos às inscrições poderão fazê-lo, 

em conformidade com o Capítulo VII, do Edital de Processo Seletivo nº 001/2013, nos dias 04, 05 e 
06/02/2013. Os recursos deverão ser protocolados junto à OBJETIVA CONCURSOS LTDA., sita na 
Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Rio Branco, no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h, conforme 
modelo Anexo III, do Edital de Processo Seletivo nº 001/2013. 

 
  

Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2013. 
 
 

Prof. Derli Schmidt 
Diretor Geral da ESCOOP 
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