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FACULDADE DE TECNOLOGIA DO COOPERATIVISMO - ESCOOP  
 

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES Nº 002/2013 
EDITAL Nº 003/2013 

 
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. O SORTEIO PÚBLICO da ordem e do horário da Prova de Desempenho Didático de cada 
candidato será realizado no dia 1º de julho de 2013, às 8h, na Sede da Faculdade de Tecnologia 
do Cooperativismo. 

1.1. Todos os candidatos deverão estar presentes nesta data e horário para tomar ciência 
do sorteio realizado. O não comparecimento implicará na sua exclusão do certame. 

 
2. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO: O candidato deverá se apresentar para a 

Prova de Desempenho Didático, no local e horário estabelecidos, com antecedência mínima de 1 
(uma) hora, munido de comprovante de inscrição (boleto bancário quitado) e documento oficial de 
identidade; bem como deverá trazer consigo  o material necessário para sua aula.  

2.1. O candidato deverá entregar, obrigatoriamente, o Plano de Aula em 3 (três) vias, 
devidamente assinadas, à Banca Examinadora, no início de sua aula. 

2.2. O tema será sorteado no momento da prova. 
2.3. Para Prova de Desempenho Didático, serão disponibilizados os seguintes recursos: 

quadro verde ou branco, giz ou marcador de quadro branco e apagador. Outros equipamentos 
poderão ser utilizados, por conta do candidato. O tempo gasto com a organização e preparação dos 
equipamentos (instalação e teste) será contabilizado como tempo de aula, que terá de 30 a 40 
minutos. 

 
3.  DA ENTREGA DOS TÍTULOS: Os candidatos convocados por Edital para a Prova de 

Desempenho Didático deverão entregar, no dia 1º/07/2013, às 8h, logo após o sorteio do horário de 
apresentação dos candidatos, conforme item 5.3.1 do Edital nº 001/2013, o Curriculum Vitae 
documentado, para realização da Prova de Títulos, de caráter classificatório, conforme Anexos I e IV. 
Os títulos não serão recebidos em outra ocasião. 

 
4. Os temas/conteúdos para apresentação da Prova de Desempenho Didático constam no 

Anexo deste Edital, disponível 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. 

 
  

Porto Alegre, 28 de junho de 2013. 
 
 

Prof. Derli Schmidt 
Diretor Geral da ESCOOP 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.escoop.edu.br/
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TEMAS DAS DISCIPLINAS: 
 
Disciplina: Educação Cooperativa 
Temas: 
1) Visão macrossocial da Sociedade Contemporânea. 
2) As atuais mudanças no mundo do trabalho e seus reflexos nas cooperativas. 
3) Relações sociais e organizacionais de autogestão. 
 
Disciplina: Vivências em Cooperativismo III – Desenvolvimento Regional 
Temas: 
1) Perspectivas do Desenvolvimento Regional Endógeno em uma Economia Globalizada. 
2) O papel econômico e social das cooperativas nos processos de desenvolvimento local sustentável. 
3) Teorias do crescimento e desenvolvimento regional. 
 
Disciplina: Empreendedorismo Cooperativo 
Temas: 
1) Empreendedorismo, inovação  e desenvolvimento econômico: desafios e oportunidades para as 
cooperativas. 
2) Empreendedorismo e gestão de planos de negócios de cooperativas. 
3) Cooperativismo e relações interorganizacionais de negócios. 
 
Disciplina: Administração Financeira de Sociedades Cooperativas 
Temas: 
1) Elaboração e gestão de planos financeiros de cooperativas. 
2) Gestão de Capital de Giro e fluxo de caixa: os desafios da liquidez nas cooperativas. 
3) Gestão de financiamentos e capitalização: modalidades e ferramentas de controle do 
endividamento das cooperativas. 
 


