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INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de racionalizar os processo operacionais das cooperativas e 

do SESCOOP/SC, e ainda atender a Portaria Nº 486/2005 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), que contempla um maior detalhamento do perfil sócio-econômico de todos 

os alunos de cursos e treinamentos realizados pelo SESCOOP/SC, a partir de 2009, todas 

as ações delegadas tramitarão eletronicamente pelo site da OCESC.  

Todas as ações delegadas serão concebidas pelas cooperativas, aprovadas 

pelo SESCOOP/SC e acompanhadas pelas cooperativas num ambiente individual, protegido 

por login e senha.  

Com base neste contexto, este manual tem como objetivo orientar as 

cooperativas em todos os passos, compreendendo desde a concepção da ação delegada 

até a informação do seu pagamento. 

A seguir será apresentado cada etapa do processo, com riqueza de detalhes, 

de forma que cada operação se torne transparente e simples para os usuários. 

 



 

Av. Almirante Tamandaré, 633 – Capoeiras - CEP: 88080-161 - Florianópolis - SC   
Site: www.sescoopsc.org.br - Fone: (48) 3878-8800 - Fax (48) 3878-8815 

 

Passo 01 – Página inicial OCESC – SESCOOP/SC 

No endereço www.ocesc.org.br a cooperativa vai acessar o site da OCESC – 

SESCOOP/SC.  

 

Passo 02 – Página dos Sistemas do SESCOOP/SC 

Localize na página inicial onde encontra-se o acesso aos Sistemas do 

Sescoop. 

 

 

Passo 03 – Acessando o ambiente da cooperativa 

A tela abaixo apresenta o formulário para a cooperativa ter acesso ao seu 

ambiente no sistema. Localize “Atividades Delegadas” e informe o login no campo “CNPJ” e 

no campo abaixo a senha. O login sempre será o CNPJ da cooperativa e a senha o número 

de registro da cooperativa na OCESC, que deve ser alterada imediatamente pela 

cooperativa logo após seu primeiro acesso utilizando a ferramenta existente no seu próprio 

ambiente. Informar sempre somente números, sem caracteres (Exemplo: - / . \ etc.). 
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Passo 04 – Alterando a senha de acesso ao ambiente 

A tela abaixo apresenta o ambiente restrito da cooperativa para cadastrar 

ações delegadas e alterar sua senha. Para alterar a senha basta inserir a nova senha 

repetida e na seqüência a atual. Ao clicar no botão “Alterar” a senha será alterada. 

 

 

 

Passo 05 – Cadastrando uma nova ação delegada 

A tela abaixo apresenta o ambiente restrito da cooperativa para cadastrar 

ações delegadas e alterar sua senha. Para cadastrar uma nova ação delegada clique sobre 

o texto “CADASTRAR NOVA AÇÃO DELEGADA”. 

 

 

Passo 06 – Cadastrando uma nova ação delegada 
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A tela abaixo apresenta o formulário para cadastro de uma nova ação 

delegada. Todos os campos em vermelho são de preenchimento obrigatórios e devem 

seguir as orientações do “Manual de Orientações para Desenvolvimento das Ações 

Delegadas” do SESCOOP/SC, disponível no site. Para finalizar basta clicar sobre o botão 

“Confirmar” situado no final do formulário. 

 

 

Passo 07 – Cadastrando uma nova ação delegada 

Ao finalizar o cadastro de uma nova ação delegada o sistema apresentará a 

tela abaixo que apresentará o seu título e o status em que ela se encontra. Ela ficará com o 

status “Aguardando aprovação” até ser aprovada pelo SESCOOP/SC. 
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Neste momento o sistema envia ao SESCOOP/SC um e-mail de notificação 

informando da nova ação delegada cadastrada pela cooperativa com o seguinte conteúdo 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Passo 08 – Aprovando uma nova ação delegada 

A nova ação delegada será submetida a aprovação e, caso seja aprovada ela 

PODERÁ SER SUBSIDIADA em proporção a ser definida pelo SESCOOP/SC. O sistema 

notificará a cooperativa, através de um e-mail, com conteúdo abaixo citado, para o endereço 

do responsável informado no seu cadastro. 
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Passo 09 – Inscrevendo alunos em uma ação delegada 

Ao ser aprovada a ação delegada mudará automaticamente seus status para 

“APROVADA”. A cooperativa poderá então cadastrar os alunos através do botão 

“INFORMAR INSCRITOS”. Ao concluir as inscrições clicar no botão “ENCERRAR 

INSCRIÇÕES” e encaminhar ao SESCOOP/SC toda a documentação para a prestação de 

contas via Correio ou Malote. 

 

 

Passo 10 – Preenchendo o formulário de alunos 

Para cada ação delegada é necessário informar a relação de todos os alunos 

participantes. Ao clicar sobre o botão “INFORMAR INSCRITOS” o sistema apresentará um 

formulário para que seja inserido o CPF do aluno.  

 



 

Av. Almirante Tamandaré, 633 – Capoeiras - CEP: 88080-161 - Florianópolis - SC   
Site: www.sescoopsc.org.br - Fone: (48) 3878-8800 - Fax (48) 3878-8815 

 

Caso o aluno já tenha sido cadastrado em treinamentos passados, o sistema 

fará sua inscrição automaticamente. Basta informar o CPF do aluno e clicar sobre o botão 

“INSCREVER”. Se o aluno não estiver cadastrado ou o seu cadastro não estiver completo, o 

sistema apresentará o formulário abaixo para coletar seus dados. O cadastro é único, ele 

vale tanto para as ações diretas (treinamentos realizados diretamente pelo SESCOOP/SC) 

como para as ações delegadas (treinamentos realizados pelas cooperativas com recursos 

do SESCOOP/SC) e todos os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório. 

Abaixo formulário de atualização de cadastro de aluno.  

 

Abaixo formulário para cadastro de um novo aluno. Após o sistema validar o 

CPF o campo permanece inalterável, podendo o usuário apenas acrescentar os demais 

dados do aluno. 
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Passo 11 – Reembolso dos valores da ação delegada 

Após o recebimento de toda a documentação necessária para a prestação de 

contas, via Correio ou Malote, o SESCOOP/SC fará a conferência da relação dos alunos 

inscritos na ação delegada e a submeterá a aprovação. Caso aconteça a aprovação da 

prestação de contas, a cooperativa será informada sobre os valores e a data do reembolso 

através sistema como apresenta a tela abaixo. 

 

 

Informações sobre o sistema e sua utilização 
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1. É de suma importância que a cooperativa altere sua senha de acesso; 

2. É recomendável a cooperativa ter internamente uma relação dos alunos com seus 

respectivos CPF’s para facilitar a inscrição dos alunos nas ações delegadas. 

3. O sistema aceitará somente CPF’s válidos. 

4. Todas as ações delegadas com seus respectivos dados ficarão armazenadas no 

sistema, possibilitando ao SESCOOP/SC a emissão de relatórios para análise individual 

por cooperativas ou em grupo; 

 

 

 

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações favor contatar: 

 

Laercio Meneghini – laercio@ocesc.org.br  

Ramiro Hensel – ramiro@ocesc.org.br  

Dione Sena Palhares – dione@ocesc.org.br  

Alexandre de Souza Alves – alexandre@ocesc.org.br  

Valéria Yukiko Hirasike – valeria@ocesc.org.br  

 

Fone: (48) 3878-8800 

 


