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Título  1 – Apresentação 

1. O Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas tem por finalidade 
complementar a Política Institucional de Gestão de Pessoas e estabelecer 
padrões para a gestão estratégica de pessoas. 

2. Este Manual é elaborado e atualizado como proposta da área de Gestão 
Estratégica de Pessoas (Gepes) do Sicoob Confederação. 

3. As instruções contidas neste Manual baseiam-se nas melhores práticas de 
gestão estratégica de pessoas. 

4. No corpo deste Manual, apresentamos o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva como órgãos de administração. Caso as cooperativas 
centrais e singulares não disponham dessa estrutura, as funções do Conselho de 
Administração corresponderão, conforme o caso, à Diretoria, e as funções da 
Diretoria Executiva corresponderão a outro órgão executivo eventualmente 
existente. 

5. A adesão a este Manual pelas entidades do Sicoob que não adotaram o modelo 
de estatuto disponível no MIG – Regulação Institucional ocorrerá por meio da 
aprovação pelas respectivas Diretorias Executivas. 

6. A reprodução parcial ou total desta obra somente será permitida às entidades do 
Sicoob. 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
7/191 

 
 

Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 1 – Metodologia de Gestão por Competências 
Seção  1 – Características Gerais 

1. A gestão de pessoas do Sicoob está baseada no modelo de gestão por 
competências e é direcionada a soluções que proporcionem condições 
adequadas ao desenvolvimento, à valorização e à retenção de pessoas. 

2. Os processos de gestão de pessoas utilizam a abordagem estratégica de 
modelo baseado em competências que as vincula com o direcionamento 
estratégico do Sicoob, conforme demonstrado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. As competências subsidiarão os seguintes processos de gestão de pessoas: 

a) carreira;  

b) treinamento;  

c) desenvolvimento;  

d) captação;  

e) planejamento estratégico de pessoal;   

f) remuneração; 

g) avaliação de competências e resultados. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 1 – Metodologia de Gestão por Competências 
Seção 2 – Competências Organizacionais 

1. Competências Organizacionais são competências estabelecidas de forma 
sistêmica, alinhadas com a missão, visão de futuro, valores e estratégias para 
melhorar o desempenho e viabilizar o negócio.  

2. As Competências Organizacionais do Sicoob são:  

a) orientação para negócios - foco no alcance das metas estabelecidas; 
 
b) transparência na gestão - modelo de gestão com transparência e ética, 

proporcionando credibilidade e sentimento de justiça; 
 
c) comportamento sistêmico - capacidade de entender a organização de forma 

global, como sistema integrado e dividido em subsistemas interdependentes; 
 
d) valorização das pessoas - crença de que as pessoas são os principais 

responsáveis pelo sucesso e fortalecimento sistêmico da entidade; 
 
e) foco no associado/cliente e comunidade – esforço para o atendimento das 

necessidades individuais e desenvolvimento das comunidades como fator de 
desenvolvimento econômico e social. 

3. As competências listadas acima caracterizam o Sicoob e não se destinam a 
avaliar os empregados. Os empregados serão avaliados, capacitados, 
acompanhados, movimentados e remunerados pelas competências 
profissionais estabelecidas a partir das competências organizacionais.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 1 – Metodologia de Gestão por Competências 
Seção 3 – Competências Profissionais  

1. Competências Profissionais Gerais são comuns a todos os empregados, 
independente do cargo ou eixo de atuação profissional, as quais estão descritas 
abaixo:  

a) orientação para resultados - capacidade de atingir resultados concretos e de 
qualidade, em conformidade com objetivos do Sicoob por meio de 
planejamento, monitoramento e controle sistemáticos; 

b) gestão da informação - capacidade de compreender, processar e transmitir 
informações assegurando o entendimento pelos outros e divulgando 
informações relevantes como forma de otimizar resultados individuais e da 
equipe; 

c) iniciativa - capacidade de antecipar-se aos fatos, inovando e empreendendo 
ações preventivas e corretivas no sentido de obter melhores resultados; 

d) criatividade - capacidade de utilizar potencial criativo para agregar valor aos 
processos; 

e) trabalho em equipe - capacidade de trabalhar cooperativamente com um 
grupo de pessoas, de forma eficaz, buscando alcançar os objetivos do 
Sicoob; 

f) autogestão - capacidade de reconhecer e lidar com dificuldades, falhas ou 
insucessos no dia a dia e analisar o que pode ser aprendido, mantendo-se 
em constante desenvolvimento; 

g) foco no associado/cliente - capacidade de atender às necessidades dos 
associados, clientes internos e externos, sabendo ouvir e se expressar de 
forma clara e objetiva, conforme diretrizes do Sicoob. 

2. Competências Profissionais Gerais de Gestão são comuns a todos os 
empregados que possuem cargos de gestão, as quais são descritas abaixo:   

a) liderança - capacidade de mobilizar as pessoas para o alcance dos objetivos 
da entidade com ética, transparência e confiança;  

b) gestão de processos/riscos - capacidade de analisar cenários e situações 
com firme orientação para redução da incerteza no ambiente de trabalho, e 
eliminação ou redução dos riscos nos elementos que compõe o escopo de 
sua atividade, garantindo a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos 
aos clientes internos e externos. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 1 – Metodologia de Gestão por Competências 
Seção 3 – Competências Profissionais  

3. As Competências Profissionais Específicas são definidas por Eixo de Atuação 
Profissional e devem: 

a) relacionar aos processos de trabalho; 

b) direcionar os empregados no desenvolvimento técnico necessário para 
atingir os resultados; 

c) revelar aspectos específicos das atividades, permitindo planejamento na 
alocação dos empregados e diagnóstico de ações de desenvolvimento; 

3.1. O modelo para mapeamento de competências profissionais específicas está 
disponível no Título 3 deste Manual.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 1 – Metodologia de Gestão por Competências 
Seção 4 – Competências e Eixos de Atuação Profissional 

1. Para contemplar as especificidades de cada entidade, será efetuado 
refinamento, com auxílio do Comitê de Recursos Humanos do Sicoob, por meio 
da correspondência das competências profissionais específicas com os eixos 
de atuação profissional e os macroprocessos associados.   

2. Os Eixos de Atuação Profissional refletem as naturezas de trabalho e são 
compostos por macroprocessos interdependentes e de mesma natureza: 

a) eixos de atuação - cooperativa singular 
 

Eixos de Atuação Descrição 

Gestão Corporativa Posições voltadas à estratégia e governança corporativa. 

Gestão Executiva 
Posições voltadas a gestão executiva, à supervisão e gestão de 
processos e pessoas. 

Negócio Posições voltadas à geração de negócios. 

Suporte Organizacional 
Posições voltadas ao suporte à gestão ou à sistematização de 
informação para apoiar as decisões organizacionais. 

 
b) eixos de atuação - cooperativa central  
 

Eixos de Atuação Descrição 

Gestão Corporativa Posições voltadas à estratégia e governança corporativa. 

Gestão Executiva 
Posições voltadas a gestão executiva, à supervisão e gestão de 
processos e pessoas. 

Supervisão e Monitoria 
Posições voltadas ao monitoramento,  controle e  supervisão de 
riscos e auditoria. 

Suporte ao Negócio Posições voltadas ao suporte na geração de negócios. 

Suporte Organizacional 
Posições voltadas ao suporte à gestão ou à sistematização de 
informação para apoiar as decisões organizacionais. 

Desenvolvimento 
Organizacional 

Posições voltadas ao desenvolvimento organizacional, gestão de 
pessoas, planejamento e fomento. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 1 – Considerações Gerais  
 
1. A proposição do Plano de Carreiras do Sicoob (PCS)  é sinalizar o que a 

entidade espera dos empregados, estimular o comportamento positivo e 
reforçar ações em conformidade com a estratégia organizacional, na busca 
pela maximização de resultados. 
  

2. O Plano de Carreiras do Sicoob (PCS) foi desenvolvido com foco em 
competências e resultados, e está estruturado nas dimensões: cargos, carreira 
e remuneração. 

 
3. Este plano contempla modelos de estrutura organizacional e funcional para as 

entidades do Sicoob, modelo para mapeamento de competências profissionais 
específicas, sugestão de nomenclatura de cargos, regras para 
encarreiramento e remuneração.  

 
4. A metodologia utilizada na elaboração do PCS foi baseada no conceito de 

competências como orientação para a evolução dos profissionais na carreira. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 2 – Características 

1. Em atendimento à Política de Gestão de Pessoas do Sicoob, o PCS considera 
a retenção de talentos, a valorização das pessoas e o oferecimento de 
oportunidades de desenvolvimento, de forma a permitir ambiente de harmonia, 
criatividade e inovação. 

2. A identificação e avaliação das competências profissionais para movimentação 
vertical e horizontal em carreira será realizada por meio da Gestão de 
Desempenho, conforme Capítulo 2-3 deste manual. 

3. A evolução de carreira está condicionada à existência de vaga e de orçamento 
e, dentro da possibilidade, a entidade promoverá movimentação de pessoal, 
bem como flexibilizará o uso do orçamento de pessoal. 

4. O Plano de Carreiras do Sicoob acompanha mudanças organizacionais e 
contempla aspectos como: leis, mercado de trabalho, estrutura econômico-
financeira, entre outros. 

5. Os critérios utilizados no Plano de Carreiras do Sicoob são simples, claros e 
objetivos para reconhecer e recompensar os empregados. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 3 – Estrutura Organizacional de Cooperativa Central e de Singular 

1. A estrutura organizacional padrão para cooperativas centrais está estruturada 
em dois modelos básicos, cuja diferença consiste no tipo de prestação de 
serviços centralizados para as cooperativas singulares.  

2. A estrutura organizacional dos tipos citados no item anterior, bem como a 
descrição das principais atividades dos componentes estão contidos no Manual 
de Instruções Gerais (MIG) - Regulação Institucional. 

3. A estrutura organizacional padrão para cooperativas singulares está estruturada 
em três modelos básicos, cuja diferença consiste no porte. 

4. A utilização dos modelos de estrutura organizacional básica é determinada 
pelos portes: I, II, e III. 

5. Os três modelos de estruturas padronizadas atendem à legislação e às normas 
vigentes, especialmente aos princípios do controle interno, adaptados às 
necessidades e ao porte de cada cooperativa.  

6. Os modelos de estrutura organizacional por porte para cooperativas singulares 
estão dispostos no Manual de Instruções Gerais (MIG) - Regulação 
Institucional. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 

1. Com objetivo de garantir o mínimo de segregação de funções, faz-se 
necessária a manutenção de níveis gerenciais, conservando os princípios de 
controle interno e evitando conflitos de interesse.  

2. Os empregados são distribuídos em cargos amplos com objetivo de  padronizar 
a nomenclatura.  

3. Entende-se por cargo amplo o conjunto de atividades análogas, amplas e 
estratégicas, as quais permitem flexibilidade no exercício de atribuições 
específicas e corporativas com equivalência entre complexidade e 
responsabilidade.  

4. Os empregados são divididos nos seguintes cargos amplos:  

a) Assistente; 
 
b) Técnico; 

 
c) Analista; 

 
d) Especialista; 

 
e) Supervisor/Assessor; 

 
f) Gerente/Consultor; 

 
g) Superintendente/Consultor. 

 

5. Cada cargo é composto por funções, as quais serão definidas pela entidade 
conforme estrutura organizacional adotada.  

6. A composição dos cargos deve ser descrita para garantir distinção entre eles, 
conforme a seguir:  

a) nomenclatura de cargo: visa a organizar a estrutura funcional e reduzir a 
quantidade de títulos a um mínimo indispensável para facilitar a 
administração dos cargos e dar um caráter mais abrangente; 

b) eixo de atuação: reflete a natureza de trabalho e compõem-se pelos 
macroprocessos interdependentes e de mesma natureza; 

c) espaço ocupacional:  refere-se à área que o empregado está lotado; 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 

d) macroprocesso: conjunto de processos inter-relacionados formados por 
atividades e responsabilidades específicas relacionadas entre si, com o 
objetivo de atingir os resultados organizacionais; 

e) função: é o conjunto de tarefas desempenhado por uma ou mais pessoas; 

f) classe: escalonamento do nível de complexidade das atribuições e 
responsabilidades, expressas por padrões hierarquizados. 

7. Exemplo de cargo de analista de crédito. 

Nomenclatura de cargo  Analista 

Eixo de Atuação Negócios 

Espaço Ocupacional Crédito 

Macroprocesso Cadastro 

Função Analista de Crédito 

Classe Trainee, Junior, Pleno, Sênior 

8. No registro da página das especificações do contrato da Carteira de Trabalho 
(CTPS), deverá constar a função e classe do cargo. Exemplo: Analista de 
Crédito Júnior. 

9. O encarreiramento desses cargos está descrito na Seção 2-2-6. 

10. O modelo das atividades dos cargos que compõem a estrutura funcional do 
Sicoob está disponível no documento denominado Análise e Descrição de 
Cargos e Competências, apresentado no Título 3 deste manual.  

11. Para enquadramento dos profissionais na estrutura de cargos devem ser 
observados os Requisitos de Acesso apresentados nesta seção. 
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Título   2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 1 – Assistente e Técnico 

1.  Os requisitos para acesso aos cargos de Assistente ou Técnico estão descritos 
no quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS ASSISTENTE TÉCNICO 

Características 
 O profissional assistente é aquele 

que executa atividades de suporte 
organizacional. 

 O profissional Técnico é aquele 
que exerce atividades técnicas de 
nível médio. 

Escolaridade 

 Nível médio completo, desejável 
cursando nível superior. 

 Curso técnico completo 
específico da área em que atua,   
desejável cursando nível 
superior. 

Treinamento 

 Necessita de treinamento intensivo 
conceitual e (ou) prático para atingir 
a qualificação básica necessária às 
funções descritas para seu cargo 
ou para melhorar seu desempenho. 

 Necessita de treinamento 
intensivo conceitual e (ou) prático 
para atingir a qualificação básica 
necessária às funções descritas 
para seu cargo ou para melhorar 
seu desempenho. 

Conhecimentos, 
Competências, 

Habilidades 

 Possui os conhecimentos e 
experiência exigidos para o 
exercício da função; 

 Está em fase de assimilação dos 
princípios, valores e crenças, 
políticas e normas internas da 
entidade; 

 Necessita de orientação e 
supervisão permanentes para 
executar as funções sob sua 
responsabilidade; 

 Tem condição restrita de propor 
melhorias e inovações em seu 
campo de trabalho. 

 Tem capacitação e habilitação 
profissional adequadas ao 
exercício das atividades técnico-
operacionais de sua unidade; 

 Elabora, sob supervisão, análises 
e estudos técnicos rotineiros; 

 Tem condições de solucionar 
problemas de baixa 
complexidade; 

 Tem condição de propor 
melhorias e inovações em seu 
campo de trabalho. 

Atitude e Grau de 
Desafio 

Intelectual e 
Profissional 

 Conhece e trabalha de acordo com 
os objetivos, metas e resultados 
desejados pela entidade e por sua 
unidade e em consonância com a 
missão, princípios, políticas e 
estratégias empresariais. 

 Mobiliza e utiliza os recursos, 
meios e informações  
disponibilizados pela entidade. 

 Conhece e trabalha de acordo 
com os objetivos, metas e 
resultados desejados pela 
entidade  e por sua unidade e em 
consonância com a missão, 
princípios, políticas e estratégias 
empresariais. 

 Mobiliza e utiliza os recursos, 
meios e informações  
disponibilizados pela entidade. 

Autonomia, 
Representação e 
Responsabilidade 
sobre resultados 

 Autonomia restrita à execução de 
rotinas.  

 Atua sob estreita supervisão do 
superior imediato. 

 Autonomia restrita à execução de 
rotinas.  

 Atua sob supervisão do superior 
imediato. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 2 – Analista Trainee, Junior, Pleno e Sênior 

1. Os requisitos para acesso aos cargos de Analista Trainee, Junior, Pleno e Sênior estão descritos no quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS TRAINEE JUNIOR PLENO SÊNIOR 

Características 

 O profissional trainee é aquele 
recém graduado ou no último 
ano de graduação em nível 
superior em sua área de 
especialidade, com boa base 
conceitual, mas sem 
experiência na atividade 
técnica que se propõe exercer, 
portanto carece de 
acompanhamento e supervisão 
permanentes no desempenho 
de suas funções. 

 

 

 O profissional junior é 
aquele graduado em nível 
superior há  menos de 
2(dois) anos em sua área 
de especialização, com 
sólida base conceitual e 
com experiência suficiente 
que lhe permita 
equacionar soluções 
técnicas de baixa 
complexidade. 

 Se admitido neste cargo, 
ter atuado no segmento 
para o qual está sendo 
contratado na entidade, 
recebendo o treinamento 
introdutório para a 
complementação de 
informações específicas 
da organização. 

 Para efeito de 
enquadramento inicial no 
PCS deverá ter exercido 
por, pelo menos 2(dois) 

 O profissional pleno é 
aquele graduado em nível 
superior há pelo menos 
5(cinco) anos em sua área 
de especialização, com  
sólida e ampla base 
conceitual e consolidada 
experiência que lhe permite 
equacionar soluções 
técnicas de média 
complexidade. 

 Se admitido neste cargo, 
ter atuado no segmento 
para o qual está sendo 
contratado na entidade, 
recebendo o treinamento 
introdutório para a 
complementação de 
informações específicas da 
organização. 

 Para efeito de 
enquadramento inicial no 
PCS deverá ter exercido 
por, pelo menos, 2(dois) 

 O profissional sênior é 
aquele graduado em nível 
superior há pelo menos 
10(dez) anos em sua área 
de especialização, com 
nível avançado de 
conhecimento, que lhe 
permite criar, gerar novas 
visões de futuro, 
estratégias e inovações no 
seu campo de trabalho. 

 Se admitido neste cargo, 
ter atuado no segmento 
para o qual está sendo 
contratado na entidade, 
recebendo o treinamento 
introdutório para a 
complementação de 
informações específicas da 
organização. 

 É referência interna e 
externa em sua profissão 
ou atividade. 

 Para efeito de 
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REQUISITOS TRAINEE JUNIOR PLENO SÊNIOR 

anos a função de Analista 
Trainee na entidade e ter 
obtido pontuação mínima 
de 2 (dois) na avaliação 
do desempenho relativo 
ao seu cargo. 

anos a função de Analista 
Junior e ter obtido 
pontuação mínima de 2 
(dois) na avaliação do 
desempenho relativo ao 
seu cargo. 

enquadramento inicial no 
PCS deverá ter exercido 
por, pelo menos, 4(quatro) 
anos a função de Analista 
Pleno e ter obtido 
pontuação mínima de2 
(dois) na avaliação do 
desempenho relativo ao 
seu cargo. 

Escolaridade 

 Formação superior Completa 
ou a (01) um ano da conclusão, 
relativa à sua área de atuação 
na entidade. 

 

 Formação superior 
relacionada à sua área de 
atuação na entidade. 
Desejável ter realizado 
cursos de 
aperfeiçoamento técnico. 

 

 Além da formação superior 
relacionada à sua área de 
atuação na entidade, 
deverá ter, pelo menos, 
uma pós-graduação 
relativa à sua atividade 
profissional. 

 

 Tem excepcional nível de 
conhecimento teórico e 
prático de sua profissão e 
áreas de atuação, obtido 
através de formação 
acadêmica em cursos de 
pós-graduação, 
especialização, MBA, 
mestrado e (ou) doutorado. 

 Apresenta contribuições 
relevantes para as 
atividades da entidade, 
para a comunidade e para 
sua profissão. 

Treinamento 

 Necessita de treinamento 
intensivo conceitual e (ou) 
prático para atingir a 
qualificação básica necessária 
às funções descritas para seu 
cargo ou para melhorar seu 
desempenho. 

 Necessita de treinamento 
voltado para a 
consolidação da atividade, 
reforçando e ampliando o 
conhecimento e 
habilidades específicas, 
visando introduzir 
melhoria constante nos 

 Necessidade de 
treinamentos que reforcem 
e ampliem 
progressivamente o 
conhecimento e 
habilidades específicas, 
visando introduzir melhoria 
constante nos processos 

 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
20/191 

 
 

REQUISITOS TRAINEE JUNIOR PLENO SÊNIOR 

processos de trabalho. de trabalho. 

Conhecimentos, 
Competências, 

Habilidades 

 Não tem experiência suficiente 
na função ou não tem 
conhecimento prático das 
atividades que executa. 

 Não conhece ou está em fase 
de assimilação dos princípios, 
valores e crenças, políticas e 
normas internas da entidade. 

 Necessita de orientação e 
supervisão permanentes para 
executar as funções sob sua 
responsabilidade. 

 Tem condição ainda restrita de 
propor melhorias e inovações 
em seu campo de trabalho. 

 

 Tem capacitação e 
habilitação profissional 
adequadas ao exercício 
das atividades técnico-
operacionais que integram 
projetos e (ou) rotinas 
básicas de sua unidade. 

 Elabora com supervisão 
direta, análises e estudos, 
e implementa alternativas 
viáveis, porém rotineiras. 

 Tem condições de 
solucionar problemas de 
baixa complexidade. 

 Conhece as normas 
internas da entidade e as 
normas legais que 
regulamentam a atividade. 

 

 Tem capacitação e 
habilitação profissional que 
lhe permitem atuar de 
maneira plena e orientar 
tecnicamente a equipe na 
tomada de decisão sobre 
assuntos relacionados à 
sua área de atuação. 

 Elabora análises e estudos, 
formulando 
recomendações e 
implementa propostas 
alternativas dentro de sua 
esfera de especialização, 
com alguma supervisão. 

 Tem domínio das normas 
internas da entidade e das 
normas legais que 
regulamentam a atividade. 

 Tem condições de 
solucionar problemas de 
média complexidade. 

 

 Possui amplo 
conhecimento da entidade 
e do seu contexto, planos, 
programas, produtos e 
serviços. 

 Elabora análises e 
estudos, criando e 
desenvolvendo novos 
conhecimentos, conceitos 
e práticas de sua área de 
especialização. 

 Presta, em nível de 
excelência, serviços 
técnico- especializados em 
assuntos estratégicos ou 
complexos de sua unidade 
e da entidade. 

 Soluciona problemas de 
alta complexidade e 
identifica oportunidades 
empresariais e negociais. 

 Orienta tecnicamente 
equipes e grupos de 
trabalho internos e 
externos à entidade. 

 É referência interna e 
externa em termos de 
excelência técnica no que 
faz. 
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REQUISITOS TRAINEE JUNIOR PLENO SÊNIOR 

Atitude e Grau de 
Desafio 

Intelectual e 
Profissional 

Demonstra muita vontade de 
aprender. 

 Conhece e trabalha de 
acordo com os objetivos, 
metas e resultados 
desejados pela entidade e 
por sua unidade e em 
consonância com a 
missão, princípios, 
políticas e estratégias 
empresariais. 

 Propõe e implementa 
melhorias e inovações 
tecnológicas no seu 
campo de trabalho, 
observando as normas 
internas e externas. 

 Mobiliza e utiliza com 
eficácia, os recursos 
disponibilizados pela 
entidade. 

 Constrói e mantém rede 
de relações interna e 
externa em suporte à sua 
atuação. 

 Influencia na definição e 
trabalha de acordo com os 
objetivos, metas e 
resultados desejados pela 
entidade e por sua unidade 
e em consonância com a 
missão, princípios, políticas 
e estratégias empresariais. 

 Propõe e Implementa 
melhorias e inovações 
tecnológicas no seu campo 
de trabalho, observando as 
normas internas e 
externas. 

 Mobiliza e utiliza com 
eficácia, os recursos 
disponibilizados pela 
entidade. 

 Constrói e mantém rede de 
relações interna e externa 
em suporte à sua atuação. 

 

 É agente formador de 
valores, crenças e 
princípios da entidade. 

 Possui capacidade 
diferenciada de percepção 
e compreensão das novas 
realidades, tendências e 
possibilidades para a 
entidade. 

 Propõe e Implementa 
melhorias e inovações 
tecnológicas no seu campo 
de trabalho, observando as 
normas internas e 
externas. 

 Mobiliza e utiliza com 
eficácia, os recursos 
disponibilizados pela 
entidade. 

 Constrói e mantém rede de 
relações interna e externa 
em suporte à sua atuação. 

Autonomia, 
Representação e 
Responsabilidade 
sobre resultados 

 Autonomia restrita à execução 
das atividades que compõe o 
cargo. 

 É supervisionado tecnicamente 
pelos analistas mais 
experientes e pelo Gerente. 

 Não representa externamente a 
entidade. 

 Tem alguma autonomia 
de ação, sob supervisão.  

 Tem responsabilidade 
individual pelo atingimento 
de metas globais e de sua 
unidade de trabalho. 

 É supervisionado 
tecnicamente pelos 
analistas mais experientes 

 Tem autonomia para 
assinar, conjuntamente, 
documentos internos e 
projetos decorrentes de 
sua especialidade técnica 
ou relacionados às 
atividades normais da 
função. 

 Tem autonomia para 
assinar, conjuntamente, 
documentos internos e 
projetos decorrentes de 
sua especialidade técnica 
ou relacionados às 
atividades normais da 
função. 

 Tem responsabilidade 
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REQUISITOS TRAINEE JUNIOR PLENO SÊNIOR 

e pelo Gerente. 

 Participa de grupos de 
trabalho interno. 

 

 Tem responsabilidade 
individual pelo atingimento 
de metas globais e de sua 
unidade de trabalho. 

 Tem autonomia de ação e 
supervisão de projetos, 
estudos, planos e 
programas estratégicos de 
sua unidade. 

 Participa, por delegação da 
gerência, de contatos 
internos e externos para 
solucionar problemas, 
negociar e para prestar 
orientação e assistência 
técnica em assuntos, 
projetos e operações de 
sua unidade. 

individual e coletiva pelo 
atingimento de metas 
globais e de sua unidade 
de trabalho. 

 Tem plena autonomia de 
ação e decisão, nos limites 
de alçada definidos pelo 
gerente da unidade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 3 – Assessor I e II e Supervisor I e II 

1.  Os requisitos para acesso aos cargos de Assessor I e II e de Supervisor I e II 
estão descritos no quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS ASSESSOR I E SUPERVISOR I ASSESSOR II e SUPERVISOR II 

Características 

 O assessor e supervisor são 
profissionais de nível superior com 
responsabilidade por supervisionar 
equipe de até 15 integrantes ou 
processos de alta complexidade. 

 O assessor e supervisor são 
profissionais de nível superior 
com responsabilidade por 
supervisionar equipe de até 15 
integrantes ou processos de alta 
complexidade. 

Escolaridade 
 Curso superior e especiqalização 

em sua área de atuação. 

 Profissional com especialização, 
base conceitual e prática 
profundas e amplas.   

Treinamento  Necessita de treinamento para 
atualização conceitual. 

 Necessita de treinamento para 
atualização conceitual. 

Conhecimentos, 
Competências, 

Habilidades 

 Tem sólida capacitação e 
habilitação profissional, que lhe 
permitem orientar tecnicamente a 
Diretoria da entidade na tomada de 
decisão sobre assuntos 
relacionados à sua área de atuação. 

 Elabora análise e estudos, 
formulando recomendações e 
propostas alternativas dentro de sua 
esfera de especialização. 

 Tem condição de solucionar 
problemas de alta complexidade. 

 Tem domínio das normas e 
Regulamentos Internos e da 
legislação que orienta sua atividade 
profissional. 

 Possui amplo conhecimento da 
entidade e do seu contexto, 
planos , programas, produtos e 
serviços. 

 Cria, desenvolve e implementa 
novos conhecimentos, conceitos 
e práticas de sua área, 
superando expectativas. 

 Coordena estudos de alta 
complexidade. 

 Lidera equipes e grupos de 
trabalho internos e externos à 
entidade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 3 – Assessor I e II e Supervisor I e II 
 

REQUISITOS ASSESSOR I E SUPERVISOR I ASSESSOR II e SUPERVISOR II 

Atitude e Grau de 
Desafio Intelectual 

e Profissional 

 Influencia na definição e trabalha de 
acordo com os objetivos, metas e 
resultados desejados pela entidade, 
em consonância com a missão, 
princípios, políticas e normas da 
organização. 

 Implementa melhorias e inovações 
tecnológicas, no seu campo de 
atuação, observando as normas 
internas e externas. 

 Mobiliza e utiliza os recursos, 
meios, informações e apoios 
disponibilizados pela entidade. 

 Constrói e mantém rede de relações 
interna e externa em suporte à sua 
atuação. 

 É agente formador de crenças, 
valores e princípios da 
organização. 

 Possui capacidade diferenciada 
de percepção e compreensão 
das novas realidades, 
tendências e possibilidades para 
a entidade. 

 Mobiliza e utiliza os recursos, 
meios, informações e apoios 
disponibilizados pela entidade 

 Constrói redes de 
relacionamento e canais de 
comunicação  externos  à 
organização. 

Autonomia, 
Representação e 
Responsabilidade 
sobre Resultados 

 Tem autonomia de ação e 
supervisão de projetos, estudos, 
planos e programas estratégicos de 
sua unidade. 

 Possui plena autonomia de ação 
e decisão, observando os 
princípios, objetivos e 
estratégias da  entidade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 4 – Especialista  

1. Os requisitos para acesso ao cargo de Especialista estão descritos no quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS ESPECIALISTA 

Características 
Profissional de alto grau de especialização técnica e maturidade profissional. 

Escolaridade 
Nível superior com profundo e ampliado conhecimento conceitual obtido em cursos de mestrado, doutorado e semelhantes. 

Treinamento 
Necessita exercitar os conhecimentos que possui, transmitindo-os em cursos, palestras, debates. 

Conhecimentos, 
Habilidades, 

Competências 

 Possui amplo e profundo conhecimento da organização e de seu contexto, planos, programas, produtos e serviços; 

 Cria e desenvolve novos conhecimentos, conceitos e práticas de sua área de atuação. 

Atitude e Grau de 
Desafio Intelectual e 

Profissional 

 É agente formador de valores, crenças e princípios da organização; 

 É elemento essencial no desenvolvimento e disseminação da cultura da organização; 

 Possui capacidade diferenciada de percepção e compreensão das novas realidades e tendências atuando como agente 
transformador da organização; 

 Constrói relacionamentos em bases amplas, que beneficiam os resultados da organização; 

 Inspira as estratégias, planos e projetos da organização; 

 Possui capacidade diferenciada de percepção e compreensão das novas realidades, tendências e possibilidades para a 
organização; 

 Influencia fortemente no alcance dos objetivos e resultados da organização; 

 Soluciona problemas de altíssima complexidade, em que são exigidos conhecimentos muito específicos. 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
26/191 

 
 

REQUISITOS ESPECIALISTA 

Autonomia, 
Representação e 
Responsabilidade 
sobre Resultados 

 Autonomia para conduzir projetos estratégicos; 

 Participação, por delegação da diretoria, de contatos externos e internos para solucionar problemas e apresentar projetos e 
planos relacionados à sua área de atuação; 

 Representa a instituição em apresentações para públicos representativos. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 5 – Consultor I, II, III e IV 

1. Os requisitos para acesso ao cargo de Consultor I, II, III e IV estão descritos no quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS CONSULTOR I CONSULTOR II CONSULTOR III CONSULTOR IV 

Características 

 Profissional de nível 
superior responsável em 
prestar consultoria em 
assuntos especializados. 

 Profissional de nível 
superior com 
responsabilidade em 
prestar consultoria em 
assuntos especializados, 
subsidiando ações e 
decisões estratégicas. 

 Larga experiência prática 
em sua área de atuação. 

 Profissional de elevado 
nível de especialização e 
competência profissional, 
influenciando decisivamente 
nas estratégias 
empresariais. 

  Pleno domínio de sua área 
de atuação. 

 Profissional que está na 
fronteira do conhecimento 
em nível do estado de arte 
de sua profissão, 
contribuindo para gerar 
novas visões de futuro e 
criando novas estratégias 
e produzindo inovações na 
entidade. 

 É referência profissional 
interna e externa. 

Escolaridade 

 Curso superior e pelo 
menos uma pós-
graduação. 

 Cursos que intensificam a 
especialização na área de 
atuação. 

 Cursos que intensificam a 
especialização na área de 
atuação. 

 Amplo e profundo domínio 
conceitual e prático dos 
assuntos em que presta 
consultoria, obtidos em 
MBAs, mestrados e 
doutorados. 
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REQUISITOS CONSULTOR I CONSULTOR II CONSULTOR III CONSULTOR IV 

Treinamento 

 Necessita de treinamentos 
que reforcem e ampliem 
progressivamente suas 
competências. 

 

 Necessita de treinamentos 
voltados para a 
consolidação das 
competências, reforçando 
e ou expandindo áreas de 
conhecimento e 
habilidades específicas. 

 

 Necessita de treinamentos 
direcionados para aspectos 
complementares e 
diferenciados de sua 
atividade, envolvendo novas 
especialidades, novas áreas 
de conhecimento e 
tecnologia de ponta. 

 Tem excepcional nível de 
conhecimento teórico e 
prático de sua profissão e 
áreas de atuação, obtido 
através de formação 
acadêmica em cursos de 
pós-graduação, 
especialização, MBA, 
mestrado ou doutorado. 

 Apresenta contribuições 
relevantes para as 
atividades da entidade, 
para a comunidade e ou 
para sua área de atuação. 
Já publicou artigos, livros 
e trabalhos técnicos 
especializados em seu 
setor de atuação, obras ou 
atividades correlatas à 
suas funções na 
organização. 

Conhecimentos, 
Habilidades, 
Competência 

 Possui bom conhecimento 
do negócio e da 
instituição. 

 Opina na solução de 
problemas técnicos 
complexos. 

 Possui amplo 
conhecimento sobre o 
negócio e a instituição. 

 Propõe novos conceitos e 
práticas, que trazem 
melhoria significativa à 
instituição. 

 Coordena grupos de 
debate interno. 

 Possui pleno domínio sobre 
assuntos relacionados ao 
negócio e à instituição. 

 Participa de debates sobre 
as estratégias institucionais. 

 Está apto a ministrar 
palestras para públicos do 
mais alto nível, interno e 
externo. 

 Possui amplo, profundo e 
variado conhecimento do 
negócio e da instituição.  

 Participa de debates e 
influencia as estratégias 
institucionais. 

 Está apto a ministrar 
palestras para públicos do 
mais alto nível, interno e 
externo. 
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REQUISITOS CONSULTOR I CONSULTOR II CONSULTOR III CONSULTOR IV 

Atitude e Grau de 
Desafio Intelectual e 

Profissional 

 Propõe melhorias e 
inovações tecnológicas no 
seu campo de trabalho, 
observando as normas 
internas e externas. 

 Constrói e mantém rede 
de relações interna e 
externa em suporte à sua 
atuação. 

 

 Influencia nas definições 
estratégicas e trabalha de 
acordo com elas, 
contribuindo no alcance de 
objetivos e metas 
empresariais. 

 Implementa melhorias e 
inovações em sua 
unidade, observando as 
normas internas e 
externas. 

 Constrói e mantém rede 
de relações interna e 
externa  que são 
determinantes para os 
bons resultados que 
produz.  

 Contribui  efetivamente para 
o planejamento e 
implementação das 
estratégias empresariais. 

 Posiciona-se e subsidia a 
tomada de decisões em 
situações desafiadoras e 
complexas. 

 Defende e comunica 
projetos ligados às suas 
atividades. 

 Constrói relacionamentos  
em bases amplas, que 
beneficiam os resultados 
empresariais.  

 É elemento essencial no 
desenvolvimento  e 
disseminação da cultura 
empresarial.  

 Possui capacidade 
diferenciada de percepção 
e compreensão das novas 
realidades e tendências 
atuando como agente 
transformador da 
organização.  

 Constrói relacionamentos  
em bases amplas, que 
beneficiam os resultados 
empresariais. 

Autonomia, 
Responsabilidade, 

Representação 

 Analisa cenário, 
ampliando o campo de 
visão de situações e 
problemas, subsidiando a 
tomada de decisão.  

 É responsável pela 
fidedignidade das 
informações e dados que 
transmite. 

 Representa a instituição 
em debate sobre assuntos 
técnicos de sua área de 
domínio para públicos 
restritos. 

 Analisa cenário, 
ampliando o campo de 
visão de situações e 
problemas, subsidiando a 
tomada de decisão. 

 É responsável pela 
fidedignidade das 
informações e dados que 
transmite. 

 Representa a instituição em 
debate sobre assuntos 
técnicos de sua área de 
domínio, para públicos 
restritos. 

 Analisa cenário, ampliando 
o campo de visão de 
situações e problemas, 
subsidiando a tomada de 
decisão. 

 É responsável pela 
fidedignidade das 
informações e dados que 
transmite. 

 Representa a instituição em 
debate sobre assuntos 
técnicos de sua área de 
domínio, para públicos 
diversificados. 

 Analisa cenário, 
ampliando o campo de 
visão de situações e 
problemas, subsidiando a 
tomada de decisão. 

 É responsável pela 
fidedignidade das 
informações e dados que 
transmite. 

 Representa a instituição 
em debate sobre assuntos 
técnicos de sua área de 
domínio, para públicos 
representativos. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 6 – Gerente 

1.  Os requisitos para acesso ao cargo de Gerente estão descritos no quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS GERENTE I GERENTE II GERENTE III 

Características 

 Profissional de nível superior com 
responsabilidade em gerenciar 
equipes funcionais e processos de 
alta complexidade. 

 Profissional de nível superior com 
responsabilidade em gerenciar equipes 
funcionais e processos de alta 
complexidade. 

 Possui competências gerenciais 
bastante desenvolvidas nos níveis 
conceitual, técnico e humano. 

 Profissional de nível superior com 
responsabilidade em gerenciar 
equipes funcionais e processos de 
alta complexidade. 

 Possui pleno domínio das 
competências gerenciais em nível 
conceitual, técnico e humano, sendo 
referência profissional. 

Escolaridade 

 Curso superior completo e  
especialização em sua área de 
atuação. 

 Curso superior completo e múltiplas 
especializações complementares em 
sua área de atuação. 

 Curso superior completo e múltiplas 
especializações complementares em 
sua área de atuação. 

 Apresenta contribuições relevantes 
para as atividades da entidade, para 
a comunidade e para sua profissão. 

Treinamento 

 Necessidade de treinamento para 
apuração das competências 
gerenciais. 

 Necessidade de treinamentos que 
reforcem e ampliem progressivamente 
as competências gerenciais. 

 Necessidade de treinamentos que 
reforcem e ampliem 
progressivamente as competências 
gerenciais. 
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Conhecimento, 
Habilidades, 

Competências 

 Possui bom conhecimento do 
negócio e da instituição.Possui boa 
parte das competências 
requisitadas e as exercita com boa 
qualidade de resultado. 

 Possui amplo conhecimento do negócio 
e da instituição. 

 Possui as competências requisitadas 
para o cargo, especialmente as 
estratégicas e de liderança, atingindo 
bons resultados para a instituição. 

 Possui amplo, profundo e variado 
conhecimento do negócio e da 
instituição. 

 Possui todas as competências 
requisitadas para o cargo, 
especialmente as estratégicas e de 
liderança atingindo excelentes 
resultados. 

Atitude e Grau de 
Desafio Intelectual 

e Profissional 

 Conhece e trabalha de acordo com 
os objetivos, metas e resultados 
desejados pela entidadee por sua 
unidade e em consonância com a 
missão, princípios, políticas e 
estratégias empresariais. 

 Propõe melhorias e inovações 
tecnológicas no seu campo de 
trabalho, observando as normas 
internas e externas. 

 Influencia nas definições estratégicas e 
trabalha de acordo com elas, cumprindo 
rigorosamente os objetivos, planos e 
metas empresariais. 

 Implementa melhorias e inovações em 
sua unidade, observando as normas 
internas e externas. 

 Constrói e mantém rede de relações 
interna e externa em suporte à sua 
atuação. 

 É agente formador de valores, 
crenças e princípios da entidade. 

 Possui capacidade diferenciada de 
percepção e compreensão das novas 
realidades, tendências e 
possibilidades para a entidade. 

 Constrói redes de relacionamento e 
canais de comunicação externos à 
entidade. 

Autonomia, 
Representação e 
Responsabilidade 
sobre resultados 

 Autonomia para tomar decisões 
definidas pela Diretoria da entidade. 

 

 Autonomia para tomar decisões nas 
alçadas definidas pela Diretoria da 
entidade, celebrando acordos e 
conduzindo negócios estratégicos. 

 Participação por delegação da Diretoria, 
de contatos externos e internos para 
solucionar problemas, negociar, 
apresentar projetos e planos 
relacionados à sua área de atuação. 

 Autonomia para tomar decisões nas 
alçadas definidas pela Diretoria da 
entidade celebrando acordos e 
conduzindo negócios estratégicos. 

 Representar a entidade por 
delegação da diretoria. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 4 – Estrutura Funcional 
Subseção 7 – Superintendente 

1.  Os requisitos para acesso ao cargo de Superintendente estão descritos no 
quadro apresentado a seguir: 

REQUISITOS SUPERINTENDENTE 

Características 
Profissional de nível superior com responsabilidade em dirigir o grupo gerencial e 
representar a entidade. 

Escolaridade 
Nível superior com especialização mínima em gestão empresarial em sua área 
de atuação, certificações exigidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 

Treinamento 
Necessita de treinamento para ampliação da base conceitual e técnica de sua 
área de atuação e para consolidação  das competências gerenciais e humanas, 
em nível estratégico. 

Conhecimentos, 
Competências, 

Habilidades 

 Possui amplo e profundo conhecimento da organização e de seu contexto, 
planos, programas, produtos e serviços; 

 Cria e desenvolve novos conhecimentos, conceitos e práticas de sua área de 
atuação superando expectativas. 

Atitude e Grau de 
Desafio 

Intelectual e 
Profissional 

 É agente formador de valores, crenças e princípios da entidade. 

 Inspira as estratégias, planos e projetos empresariais.  

 Possui capacidade diferenciada de percepção e compreensão das novas 
realidades, tendências e possibilidades para a entidade. 

 Influencia fortemente no alcance dos objetivos e resultados empresariais. 

Autonomia, 
Representação e 
Responsabilidade 
sobre resultados 

 Autonomia para tomar decisões nas alçadas definidas pela Diretoria da 
entidade, celebrando acordos e conduzindo negócios estratégicos. 

 Participação, por delegação da Diretoria, de contatos externos e internos para 
solucionar problemas, negociar, apresentar projetos e planos relacionados à 
sua área de atuação. 

 Representar a entidade por delegação da Diretoria. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob  
Seção 5 – Carreira  

1. A estrutura de carreira adotada é a Carreira em Y que tem como pressuposto a 
mobilidade e a ascensão profissional do empregado pelo exercício de funções 
gerenciais ou de ocupações na sua especialidade.  

2. Os níveis iniciais são básicos e a partir de certo patamar da estrutura da 
carreira, o profissional pode se enquadrar no prosseguimento por meio de 
cargos gerenciais ou tipicamente técnicos, conforme ilustrado na figura abaixo.  

 

3. O lado direito contempla cargos ou segmentos de carreiras gerenciais, e o lado 
esquerdo, os cargos ou segmentos técnicos. 

4. A Carreira em Y é flexível, permitindo o deslocamento do profissional de uma 
linha para outra. Permite maior número de pessoas no topo da entidade, sem 
que, necessariamente, seja aumentada a estrutura organizacional. Valoriza o 
trabalho do especialista e satisfaz as necessidades individuais de carreira dos 
empregados. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 5 – Carreira 

5. O modelo da Carreira em Y apresentado, será utilizado pelas cooperativas 
centrais e sua construção pode ser realizada entre os graus I e XI. Na 
construção do encarreiramento, a cooperativa central definirá, a partir da sua 
realidade orçamentária, o último grau que será utilizado, não sendo obrigatória 
a utilização de 11 graus.  

6. O modelo de Carreira em Y para as cooperativas singulares será conforme 
ilustração abaixo:  

 

7. Os profissionais do Eixo de Atuação Suporte Organizacional das cooperativas 
singulares terão o mesmo encarreiramento das cooperativas centrais sendo: 
assistente; analista; especialista; supervisor; consultor; gerente e 
superintendente. 

8. Os profissionais do Eixo de Atuação Negócio das cooperativas singulares 
utilizarão o seguinte encarreiramento: assistente; analista; supervisor; gerente; 
especialista e superintendente.  

9. O profissional pode migrar de linha de carreira, desde que acordado com o 
responsável pelas atividades de gestão de pessoas da entidade e autorizado 
pela Diretoria Executiva.  

10. A adoção da Carreira em Y implica a remuneração (salário e benefícios) igual, a 
cada grau, tanto pela linha gerencial como pela linha de especialização, 
entretanto, caso a entidade componente do Sicoob adote a gratificação por 
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função para carreira gerencial, haverá diferença na remuneração total dos 
empregados nos dois eixos.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 5 – Carreira 

11. No caso de Carreira em Y diferenciada para cooperativa singular,  a variação 
na remuneração, se houver, será definida por meio da política interna salarial 
da própria entidade. 

12. O percentual de gratificação por função para a carreira gerencial será definido 
pela entidade, conforme a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), 
observando o disposto em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou acordo 
sindical. 

13. Com o intuito de integrar o conjunto de políticas e práticas de gestão de 
pessoas à estratégia do negócio, o Sicoob utiliza como estratégia o 
desenvolvimento de carreiras por meio da Gestão por Competências.  

14. Esse modelo visa a estimular, além do desenvolvimento dos profissionais, o 
desenvolvimento de ações que contribuam efetivamente para a geração de 
valor. 

15. Os empregados são reconhecidos mediante monitoramento de competências, 
por meio da observação dos comportamentos e resultados obtidos. 

16. As diferenças salariais serão balizadas por meio de níveis de qualificação que 
orientam a determinação e permitem o gerenciamento da estrutura salarial, 
concretizando a relação entre o aumento do valor agregado pelos empregados 
e a aquisição de competências. 

17. Essa diferença é determinada a partir de cinco níveis conforme abaixo.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 5 – Carreira 

 

18. Nível é o posicionamento dos profissionais na estrutura salarial em relação à 
qualificação do profissional ao realizar com plenitude o designado para a classe 
na qual está alocado.  

19. Os critérios utilizados para balizar o posicionamento do profissional nos níveis 
de qualificação são os seguintes: 

Nível Descrição dos Critérios 

I Inicial   

II Em processo de qualificação 

III Parcialmente qualificado para a classe 

IV 
Qualificado dentro do padrão estabelecido  

para a classe 

V 
Plenamente qualificado para a classe  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 5 – Carreira 

20. A divisão em classes e níveis é determinada pela aquisição de competências e 
qualificação nas atividades, estabelecendo regras salariais que garantam 
diferenciação justa dos salários e manutenção de níveis apropriados de 
pagamento.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 6 – Administração da Carreira 

1. Os principais agentes do sistema de administração de carreiras são os 
empregados, os quais devem gerir suas carreiras em parceria com o superior 
imediato.  

2. O empregado, além de possuir o perfil desejado para o cargo, deve conhecer-
se, ter consciência de seu projeto profissional e saber quais são as 
oportunidades oferecidas pela entidade. 

3. À entidade cabe estimular e apoiar os empregados na vida e no crescimento 
profissional, para tanto, é necessário estabelecer claramente as seguintes 
decisões sobre carreiras: 

a) desenvolvimento pessoal - concilia o desenvolvimento do Sicoob com o 
desenvolvimento das pessoas; 

b) administração de carreiras - define trajetórias adequadas para cada cargo, 
propicia liberdade aos empregados para fazer opções de carreira, 
compartilhamento das decisões sobre trajetórias profissionais, nível de 
suporte ao planejamento individual de carreira, níveis dentro de cada 
estrutura de carreira e requisitos de acesso a cada nível e utiliza 
instrumentos de gestão para gestão de carreiras. 

c) gestão de desempenho Sicoob -  define o indicador de desempenho do 
empregado quanto às competências adquiridas e necessárias para o seu 
melhor desenvolvimento.  

4. No Sicoob existem os seguintes eixos de carreira:  

a) carreiras profissionais – ligadas às atividades específicas que exigem 
formação técnica ou superior. Compõem o eixo Linha Básica da Carreira em 
Y; 

b) carreiras gerenciais – ligadas às atividades de gestão da entidade. 
Compõem o eixo Linha Gerencial da Carreira em Y; 

c) carreiras especialistas – ligadas às atividades que exigem nível de 
especialização e senioridade. Compõem o eixo Linha Especialização da 
Carreira em Y. 

5. Anualmente, cada empregado será avaliado por meio de instrumento de 
avaliação de desempenho, a fim de identificar os gaps de desempenho e definir 
necessidades de desenvolvimento.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 6 – Administração da Carreira 

6. Os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) serão elaborados a partir dos 
resultados da avaliação citada no item anterior.  

7. O desenvolvimento do empregado poderá proporcionar promoção para níveis 
hierárquicos mais altos, como também mais conhecimento, capacitação e 
profissionalismo.  

8. A administração de carreiras será realizada individualmente a partir da 
determinação das competências necessárias para cada cargo e dos gaps 
encontrados.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 7 – Remuneração 
Subseção 1 – Aspectos Gerais 

1. A Política Interna de Remuneração, que define regras salariais, é constituída 
por diferentes formas de recompensa que se complementam e buscam alinhar 
atitudes e comportamentos dos empregados com os objetivos organizacionais.  

2. A estrutura salarial estabelece hierarquia de cargos e salários, e é capaz de 
atrair, manter e classificar talentos humanos requeridos por linha de carreira. 

3. A revisão da estrutura salarial será realizada periodicamente, por meio de 
pesquisas salariais. O salário de mercado é um indicador de decisão além dos 
comportamentos e ações valorizados pela entidade. 

4. As regras salariais serão desenvolvidas pela própria entidade e deverão estar 
alinhadas com a remuneração estratégica, a qual combina diferentes formas de 
remuneração com objetivo de recompensar o empregado pela sua real 
contribuição para o sucesso do negócio.  

5. O objetivo da utilização da remuneração estratégica é mudar a base conceitual 
da remuneração da posição para o desempenho e do status para a 
contribuição.  

6. A remuneração no Sicoob poderá ser composta por salário básico, salário 
indireto e alternativas criativas. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 7 – Remuneração 
Subseção 2 – Salário Básico 

1. O salário básico refere-se ao salário base correspondente a faixas salariais por 
classes e níveis dos cargos especificados na tabela salarial vigente. 

2. A tabela salarial será elaborada pela entidade e deverá conter a  relação entre 
salários praticados internamente e aqueles praticados pelo mercado. 

3. Para a construção da tabela salarial serão considerados: capacidade de 
sobrevivência organizacional, que corresponde à compatibilização da dotação 
orçamentária com a capacidade de pagamento das entidades associadas e 
pesquisa salarial de mercado. 

4. Para definição dos salários que compõem a tabela salarial sugere-se: 

a) a comparação entre a média da pesquisa salarial para instituições 
financeiras de mesmo faturamento e região que a cooperativa central ou 
cooperativa singular. Caso a entidade decida pela pesquisa salarial de 
mercado deverá considerar a localização geográfica da empresa, o ramo de 
atividade, a estrutura organizacional e a política salarial adotada pela 
empresa a ser comparada. A definição da política salarial em pagar 25% 
acima ou abaixo do mercado ou na média do mercado será da entidade, 
conforme sua capacidade de pagamento e orçamento;   

b) a comparação com a média salarial entre entidades do Sicoob de mesmo 
porte. No caso da cooperativa central, a comparação deve ser entre tipo de 
central (tipo I e tipo II), tamanho e serviços prestados. No caso das 
cooperativas singulares, na comparação deve-se observar o porte da 
cooperativa (I, II ou III) e a região onde ela se encontra; 

c) manter a coerência técnica de estruturas salariais, definindo  índices 
interníveis com variações horizontais iguais para cada cargo e, observando a 
aplicação de salários finais inferiores aos iniciais do grupo seguinte e a 
progressão funcional; 

d) o salário inicial para todos os cargos não deverá ser inferior ao valor do 
salário mínimo vigente no ano ou ao piso definido em convenção coletiva 
vigente na entidade; 

e) os empregados da linha gerencial, que possuem cargo de confiança, devem 
receber gratificação de função conforme disposto em Acordo Coletivo de 
Trabalho da entidade, ou na inexistência deste, conforme disposto na CLT; 
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f) cabe à entidade definir quais são os cargos de confiança para aplicação da 
gratificação de função, a partir de parecer jurídico próprio ou de Acordo 
Coletivo de Trabalho; 

g) para entidades com sede em cidades limítrofes com outros estados e que 
mantenham atividades em diferentes bases geográficas,  considerar o 
salário mínimo de ingresso e a comissão de cargo, conforme Acordo 
Coletivo de Trabalho de cada base territorial; 

h) criar escala salarial vinculada à escala de complexidade de competências, 
conforme demonstrado na Seção 2-2-6 deste Manual.    

5. Para garantir a eficácia organizacional, é importante identificar as diferenças de 
contribuição dos empregados, que será realizada por meio da avaliação de 
desempenho. 

6. Após a construção da tabela salarial, é necessário haver o enquadramento 
salarial para evitar que algum empregado receba salário diferenciado do 
definido nessa tabela. Os critérios para o enquadramento são: 

a) compatibilização entre requisitos exigidos para os cargos e os apresentados 
pelos empregados, observada instrução e experiência, no caso de 
empregados que já exerçam comprovada e satisfatoriamente, as atividades 
desses cargos; 

b) correlação dos cargos e seus níveis de qualificação conforme apresentado 
no modelo Análise e Descrição de Cargos e Competências, disponível no 
Título 3  deste Manual; 

c) enquadramento salarial entre o mínimo e máximo da faixa, no nível salarial 
igual ou imediatamente superior ao salário já recebido pelo empregado; 

d) caso o salário do empregado seja superior ao máximo da faixa salarial, 
deverá ficar paralisado, sendo reajustado apenas anualmente. Será alocado 
em quadro efetivo extraordinário até que se enquadre na faixa salarial de 
cargo ou habilite-se a outra classe. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 7 – Remuneração 
Subseção 3 – Salário Indireto e Alternativas Criativas 

1.  A remuneração estratégica é formada por: 

a) o salário indireto compreende benefícios e outras vantagens oferecidas aos 
empregados, definido pela entidade. 

b) as alternativas criativas são formas de incentivo aos empregados que 
apresentam desempenho destacado, por meio de distribuição de prêmios, 
gratificações e outras formas especiais de reconhecimento, as quais estão 
contempladas no Programa de Reconhecimento e Recompensa, 
apresentado no capítulo 12 deste título.  

2.  O conjunto de remuneração estratégica poderá ser aplicado conforme os 
exemplos abaixo:  

a) exemplo de remuneração de empregados do eixo de carreira gerencial: 
 

Nome  José da Silva 

Cargo Gerente  

Remuneração  

Salário básico  R$ 2.886,62 

Gratificação de função 40%  R$ 1.154,65 

Total  R$ 4.041,27 

 
a.1) salário indireto: vale-transporte; complementação salarial por auxílio 

doença; e plano privado de aposentadoria;  
 

a.2) alternativas criativas: a ser definido a partir do Programa de 
Reconhecimento e Recompensa do Sicoob; 

 
a.3) a remuneração final a ser percebida pelo empregado corresponderá à: 

 
Remuneração total do empregado José da Silva = R$ 4.041,27 + salário 
indireto + alternativas criativas  
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b) exemplo de remuneração de empregados do eixo de carreira profissional: 
 

Nome  João de Souza 

Cargo Analista  

Remuneração  

Salário básico R$ 2.300,00 

Gratificação de função    R$ 0,00 

Total  R$ 2.300,00 

 

b.1) salário indireto: vale-transporte; complementação salarial por auxílio 
doença; plano privado de aposentadoria. 

 
b.2) alternativas criativas: a ser definido a partir do Programa de 

Reconhecimento e Recompensa; 
 

b.3) a remuneração final a ser percebida pelo empregado corresponderá à: 
 

Remuneração total do empregado João de Souza = R$ 2.300,00 + 
salário indireto + alternativas criativas  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 7 – Remuneração 
Subseção 4 – Administração Salarial 

1. Os salários serão administrados dentro das faixas salariais de cada nível de 
cargos. As alterações salariais ocorrerão conforme as seguintes possibilidades: 

a) salário de admissão - salário no início do nível salarial estabelecido para o 
cargo, em que, excepcionalmente, ocorrerá admissão com salário acima do 
previsto, em função do grau de qualificação e experiência exigida do 
candidato ou por contingência de mercado; 

b) alterações salariais por promoção – o desempenho dos empregados serão 
aferidos anualmente por meio do Programa Gestão de Desempenho, 
disponível no Título 3, e será a base para movimentações horizontais e 
verticais, de acordo com os níveis e classes propostos na tabela salarial 
vigente.  

b.1) promoção vertical - alteração do enquadramento funcional de um cargo 
para outro imediatamente superior, contido na estrutura de cargos e 
salários; 

b.1.1)  os aumentos salariais por promoção vertical são concedidos a 
empregados guinados à posições hierarquicamente superiores, 
o que implica mudanças na natureza e nível de 
responsabilidades dos cargos; 

b.1.2) a promoção vertical está vinculada ao atendimento dos 
requisitos de acesso do cargo, à aprovação orçamentária e à 
avaliação de desempenho;  

b.1.4) nova promoção vertical na mesma carreira somente ocorrerá 
após um período mínimo de 3 (três) anos; 

b.1.5) a promoção somente ocorrerá após 1 (um) ano no quadro 
efetivo da entidade;  

b.2) promoção horizontal - alteração do enquadramento funcional de um 
nível salarial para outro superior, dentro da mesma classe salarial 
correspondente ao cargo;  

b.2.1) a promoção horizontal é o reconhecimento da aquisição de 
experiência e maturidade. É a consistência entre os aumentos 
salariais e a evolução da capacidade em assumir níveis mais 
altos de complexidade; 
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b.2.2) os aumentos decorrentes da promoção horizontal devem se 
ajustar ao orçamento definido para essa finalidade; 

b.2.3) nova promoção horizontal somente ocorrerá após o período 
mínimo de 1 (um) ano. 

c) movimentação de pessoal - movimentação física de um setor para outro. A 
movimentação não significa reenquadramento salarial, pois a estrutura de 
salário de cargos diferentes pode ser a mesma em decorrência de pesquisa 
de mercado, especificidades e complexidade de cada cargo; 

d) ajustes de mercado – alterações salariais com o objetivo de alinhar o salário 
do cargo com padrões de mercado, constatados por meio de pesquisa 
salarial de mercado; 

d.1) periodicamente, serão realizadas pesquisas de mercado para análise 
da necessidade de ajuste na tabela salarial vigente.  

e) ajuste anual - reajuste salarial concedido anualmente para todos os 
empregados para correção de perdas salariais provocadas pela 
desvalorização da moeda;   

e.1) o percentual de reajuste é aprovado pelo Conselho de Administração 
no mês imediatamente anterior ao da data-base. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 8 – Aspectos Formais 

1. Recomendações para implantação do Plano de Carreiras do Sicoob:  

a) registrar o Plano de Carreiras do Sicoob (PCS) na Delegacia Regional do 
Trabalho, incluindo as seguintes informações: os conceitos básicos do 
modelo, o quadro de carreira, as regras para crescimento na carreira, o 
plano e a descrição dos cargos e competências; 

b) registrar os eventos do PCS no dossiê dos empregados, e em suas CTPS, 
quando obrigatórias; 

c) manter documentação do PCS sempre atualizada; 

d) estabelecer relações claras entre a antiga e a nova estrutura, com registro 
das alterações ocorridas após a implantação do novo PCS; 

e) implementar a mudança dos títulos dos cargos e garantir, quando for 
possível, a identificação do empregado com a nova denominação.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 2 – Plano de Carreiras do Sicoob 
Seção 9 – Disposições finais 

1. Compete ao responsável pelas atividades de gestão de pessoas da entidade, 
com o apoio do Comitê de Recursos Humanos do Sicoob, a gestão do Plano de 
Carreiras do Sicoob.  

2. A revisão de todas as normas de gestão de pessoas do Sicoob será realizada no 
prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da implantação do Plano de 
Carreiras do Sicoob.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  1 – Características Gerais 

1. A gestão de desempenho é um processo de planejamento, acompanhamento, 
avaliação de metas e de competências e criação de Plano de Desenvolvimento 
Individual, com o intuito de comparar o desempenho alcançado pelos 
empregados com os resultados esperados. 

2. É realizada por meio de 2 (dois) programas que visam a institucionalizar a 
gestão de pessoas, de forma participativa e flexível, criando diferentes 
possibilidades de desenvolvimento de competências, crescimento, bem como 
reconhecimento pessoal e profissional. 

3. Utiliza ferramentas objetivas e criteriosas para avaliar, anualmente, a qualidade 
do trabalho realizado pelos empregados e auxiliar no planejamento de melhorias  
do desempenho funcional, da motivação, da qualidade de vida e dos resultados 
organizacionais. 

4. A gestão de desempenho é estruturada por dois programas avaliativos que 
ocorrem simultaneamente: Programa de Gestão e Desenvolvimento de 
Competências e Programa de Monitoramento e Melhoria de Resultados.  

5. São benefícios oriundos da gestão de desempenho: 

a) aumento da articulação entre as competências organizacionais e as 
competências profissionais gerais e específicas; 

b) criação de cultura de aprendizagem contínua, essencial à adaptação 
organizacional, bem como às incertezas e aos desafios do mundo atual; 

c) aumento da capacidade organizacional de tomada de decisão e de 
resolução criativa de problemas. 

6. O desenvolvimento da gestão de desempenho pressupõe a integração aos 
demais processos de gestão de pessoas, tais como remuneração, carreira, 
seleção interna, treinamento e desenvolvimento. 

7. São objetivos da gestão de desempenho: 

a) proporcionar o desenvolvimento das potencialidades dos empregados; 

b) subsidiar processos de gestão de pessoas, tais como: remuneração, 
carreira, seleção interna, treinamento e desenvolvimento, e gestão da 
qualidade de vida no trabalho; 

c) diagnosticar discrepâncias de desempenho; 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
51/191 

 
 

Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa Gestão de Desempenho 
Seção  1 – Características Gerais 

d) proporcionar aumento da produtividade e comprometimento dos 
empregados com as metas organizacionais; 

e) promover justiça e transparência no processo de evolução da carreira, por 
meio da criação de Banco de Talentos, em que o perfil e o potencial de 
crescimento do empregado são analisados; 

f) orientar o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI); 

g) subsidiar a nomeação de gerentes e substitutos; 

h) implementar melhorias nas condições de trabalho e na promoção da gestão 
da qualidade de vida do empregado. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  2 – Programa de Gestão e Desenvolvimento de Competências 

1. O Programa de Gestão e Desenvolvimento de Competências é utilizado para 
averiguar o grau de desenvolvimento das competências profissionais gerais dos 
empregados. 

2. Esse método de avaliação de competências identifica os pontos fortes e 
aspectos a serem desenvolvidos pelo profissional, tais como o grau de 
desenvolvimento do empregado, as habilidades, os conhecimentos e atitudes, 
comparando-os aos comportamentos evidenciados no período avaliativo. 

3. Todos os empregados serão avaliados nas competências profissionais gerais, 
conforme tabela de peso por cargo, disponível no item 2-3-3 deste capítulo, 
sendo que, para gerentes, assessores e supervisores, será acrescida a 
avaliação das competências profissionais de gestão. 

4. O método de avaliação para os empregados é o de 90º, ou seja, a análise do 
profissional é efetuada pelos respectivos superiores e por autoavaliação. Nesse 
caso, o gestor fornece orientação, aconselhamento, informação, equipamentos, 
metas, objetivos e exige resultados, enquanto o subordinado fornece indicadores 
de desempenho e resultados. 

5. O método de avaliação para os superintendentes, gerentes, assessores e 
supervisores é o de 180º, ou seja, é efetuada pelo respectivo superior, por seus 
subordinados e por autoavaliação. 

6. Todos os empregados serão avaliados nas competências profissionais gerais 
sob a forma de referenciais de desempenho, ou seja, comportamentos 
observáveis, conforme tabela a seguir. 

Competências Profissionais Gerais 

Competência Descrição Comportamentos Observáveis 

Foco no 
associado/ 

cliente 

Capacidade de atender às 
necessidades dos associados e 
clientes internos e externos, sabendo 
ouvir e se expressar de forma clara e 
objetiva, de acordo com as diretrizes do 
Sicoob. 

 Conhece o associado/cliente identificando 
necessidades e demandas; 

 Empenha-se em atender com qualidade 
as expectativas do associado/cliente. 

Orientação 
para 

resultados  

Capacidade de atingir resultados 
concretos e de qualidade, em 
conformidade com os objetivos do 
Sicoob, por meio de planejamento, 
monitoramento e controles sistemáticos 

 Planeja suas atividades, considerando 
níveis de prioridade, relevância e prazos 
requeridos, a partir dos recursos 
disponíveis; 

 Executa suas atividades com qualidade, 
controle sistemático e foco no alcance  
dos objetivos e metas estabelecidos. 
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Competências Profissionais Gerais 

Competência Descrição Comportamentos Observáveis 

Gestão da 
informação 

Capacidade de compreender, 
processar e transmitir informações, 
assegurando o entendimento pelos 
outros e divulgando informações 
relevantes como forma de otimizar os 
resultados individuais e da equipe. 

 Compreende as informações 
transmitindo-as de forma clara precisa e 
objetiva. 

 Dissemina as informações relevantes 
como forma de otimizar os resultados 
individuais e da equipe. 

Trabalho em 
equipe 

Capacidade de trabalhar 
cooperativamente com um grupo de 
pessoas, de forma eficaz, buscando 
alcançar os objetivos do Sicoob. 

 Trabalha cooperativamente com os 
colegas na realização das tarefas, 
responsabilizando-se pelo alcance de 
objetivos comuns. 

 Respeita as pessoas, considerando as 
diferenças individuais. 

Autogestão 

Capacidade de reconhecer e lidar com 
dificuldades, falhas ou insucessos no 
dia a dia e analisar o que pode ser 
aprendido, mantendo-se em constante 
desenvolvimento. 

 Valoriza e aceita o feedback para o 
autoconhecimento. 

 Assume a responsabilidade do seu 
desenvolvimento pessoal e profissional 

Iniciativa 

Capacidade de antecipar-se aos fatos, 
inovando e empreendendo ações 
preventivas e corretivas, no sentido de 
obter melhores resultados. 

 Antecipa-se aos fatos agindo de forma a 
não comprometer os resultados. 

 Identifica problemas e atua firmemente 
para resolvê-los de forma eficaz. 

Criatividade 

Capacidade de utilizar do potencial 
criativo para agregar valor aos 
processos 

 Agrega valor ao trabalho ao promover 
melhorias contínuas nos processos, 
métodos e sistemas que o integram. 

 Utiliza seu talento em benefício da 
entidade. 

7. Para gerentes, assessores e supervisores serão acrescidos os comportamentos 
observáveis referentes às competências profissionais de gestão, conforme 
tabela a seguir: 

Competências Profissionais Gerais de Gestão 

Competência Descrição Comportamentos Observáveis 

Liderança 

Capacidade de mobilizar as 
pessoas para o alcance dos 
objetivos da entidade com ética, 
transparência e confiança. 

 Influencia a equipe por meio de ideias e 
ações, estimulando e dando suporte ao 
desenvolvimento das pessoas. 

 Mobiliza as pessoas para o alcance dos 
objetivos com ética transparência e 
confiança. 
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Competências Profissionais Gerais de Gestão 

Competência Descrição Comportamentos Observáveis 

Gestão de 
Processos/ 

Riscos 

Capacidade de analisar cenários e 
situações, com firme orientação 
para redução da incerteza no 
ambiente de trabalho e eliminação 
dos riscos nos elementos que 
compões o escopo de sua atividade, 
garantindo a qualidade dos produtos 
oferecidos para os 
associados/clientes. 

 Analisa cenários e situações, 
desenvolvendo ações que potencializem 
as forças e minimizem as fraquezas. 

 Adota procedimentos de controle e 
verificação dos processos de trabalho em 
conformidade com os normativos 
externos e internos. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção 3 – Programa de Monitoramento e Melhoria de Resultados 

1. O Programa de Monitoramento e Melhoria de Resultados é utilizado para 
acompanhar o alcance das metas nos níveis empresarial, de equipe e individual 
e para comprovar, sistematicamente, os resultados organizacionais. 

2. Esse método permite a criação de metas individuais, de equipe e a inclusão de 
meta empresarial comum aos empregados, definidas pela Diretoria Executiva e 
alinhadas ao planejamento estratégico. 

3. As metas devem estar definidas com base nos seguintes requisitos: 

a) identificação clara da meta;  

b) identificação de objetivos compatíveis com a meta (descrição detalhada e 
mensurável do que se pretende atingir); 

c) definição dos indicadores de resultado que serão utilizados; 

d) definição das condições e recursos necessários; 

e) identificação de estratégias para atingir o resultado esperado. 

f) definição do cronograma 

4. Para definição de metas, serão observadas a viabilidade de implementação e 
acompanhamento, bem como as alterações na prioridade durante o ciclo 
avaliativo.  

5. As metas possuem pesos diferenciados no escopo da avaliação, conforme 
quadro a seguir: 

Metas Peso Quantidade (sugestão) 

Empresarial 40% 1 

Equipe 40% 2 a 4 

Individual 20% 1 a 4 

 

6. O gestor da área deve oferecer amplo conhecimento a sua equipe das metas 
estabelecidas, das formas de aferição e do cronograma de atingimento das 
metas. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  1 – Conceitos e Escala de Pontuação 

1. A avaliação de competências e resultados reflete a evolução do empregado, com 
base nas competências e metas definidas.  

2. Os conceitos e escalas estão apresentados no quadro a seguir: 

Avaliação de Competências 

Conceito Descrição Escala 

Não atende 
Desempenho em competências muito abaixo do padrão 

definido. 
1 

Atende 
parcialmente 

Desempenho em competências que se aproxima do padrão 
definido. 

2 

Atende 
Desempenho em competências conforme o esperado em 

relação ao padrão definido. 
3 

Supera Desempenho em competências que supera o padrão definido. 4 

Avaliação de Resultados 

Não atinge Desempenho em resultados muito abaixo do padrão definido. 1 

Atinge 
parcialmente 

Desempenho em resultados que se aproxima do padrão 
definido. 

2 

Atinge 
Desempenho em resultados conforme o esperado em relação 

ao padrão definido. 
3 

Supera Desempenho em resultados que supera o padrão definido. 4 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  2 – Ponderação das Avaliações 

1. Os percentuais de ponderação das avaliações de competências e resultados 
estão apresentados na tabela a seguir: 

Competências x Ponderação 

Empregado (inclusive supervisor) 

Autoavaliação - utilizada como subsídio para reunião de feedback e desenvolvimento. 

Avaliação superior imediato. 100% 

Para gerente e assessor 

Autoavaliação – utilizada como subsídio para reunião de feedback e desenvolvimento. 

Avaliação pelos subordinados - feita pelos seus empregados em relação 
às competências da função gerencial, que resultará na média das notas 
atribuídas. 

50% 

Avaliação da Superintendência ou Diretoria Executiva, no caso de 
inexistência da Superintendência, será efetuada pela Diretoria Executiva 
a qual está subordinado. 

50% 

Para superintendente 

Autoavaliação – utilizada como subsídio para reunião de feedback e desenvolvimento. 

Avaliação pelos subordinados – feita pelos seus empregados em relação 
às competências da função gerencial, que resultará na média das notas 
atribuídas. 

50% 

Avaliação da Diretoria Executiva – efetuada pelo Diretor Executivo, o qual 
está subordinado. 

50% 

Resultados 

Empregado/supervisor – chefia 100% 

Gerente – superintendência 100% 

Resultado final 

Ponderação para resultados obtidos no alcance de metas. 70% 

Ponderação para resultados obtidos na avaliação de competências. 30% 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  2 – Ponderação das Avaliações 

2. A tabela apresentada a seguir contém os elementos para a avaliação de 
competências e resultados dos empregados e gerentes.  

Avaliação 

Competências Resultados 

Empregado Gerente Empregado Gerente 

Autoavaliação Sem peso Sem peso - - 

Avaliação do empregado 
pelo superior imediato 

100% 50% 100% 100% 

Avaliação da chefia pelos 
subordinados 

- 50% - - 

Total 100% 100% 100% 100% 

3. Na avaliação de competências e resultados, a amplitude da avaliação ocorre 
conforme tabela abaixo:   

Amplitude Descrição 

Avaliação Gestor-Empregado O gestor avalia sua equipe de trabalho em relação às 
competências e resultados 

Avaliação Empregado-Gestor O empregado avalia sua chefia imediata em relação às 
competências 

Autoavaliação É a análise do próprio avaliado quanto aos pontos fortes 
e aspectos a serem desenvolvidos que afetaram seu 
desempenho 

4. No momento em que as avaliações e autoavaliações ocorrerem, serão geradas 
propostas para o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  3 – Etapas 

1. O Programa de Gestão de Desempenho será realizado de acordo com as 
seguintes etapas: 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  3 – Etapas 

1.1 Sensibilização e treinamento dos envolvidos:  

a) objetiva conscientizar e promover o engajamento dos avaliados e 
avaliadores no processo de gestão de desempenho e feedback estratégico; 

a.1) no primeiro momento será realizado  treinamento com os avaliadores, 
para sensibilizar os gestores quanto à relevância do seu papel, na 
medida em que a credibilidade do Programa de Gestão de 
Desempenho está diretamente relacionada ao desempenho confiável, 
coerente e ético desses líderes, no qual  serão abordados aspectos tais 
como:  

a.1.1) compreensão e utilização eficaz do  Modelo de Gestão por 
Competências no processo de Gestão de Desempenho;  

a.1.2) planejamento e execução de feedback eficaz dentro do processo 
de Gestão de Desempenho;  

a.1.3) conscientização sobre as principais armadilhas e riscos 
associados ao processo de Avaliação de Desempenho; dentre 
outros julgados necessários. 

b) em seguida, será realizado encontro com os empregados com objetivo de 
sensibilizá-los quanto à importância do programa de Gestão de 
Desempenho, trazendo reflexão sobre seus benefícios, tanto para a entidade 
quanto para os avaliados, e levá-los a refletir sobre seu papel proativo nesse 
processo. 

1.2 Planejamento:   

a) caracteriza-se pela elaboração do Plano Individual de Trabalho, baseando-
se no desdobramento das ações do Planejamento Estratégico e (ou) 
atribuições da área na qual o empregado atua; 

b) nesta fase, em reunião do avaliador com o avaliado, serão estabelecidas 
metas, por meio das quais o desempenho do avaliado será mensurado, o 
que permite aos empregados identificação clara das metas e o 
desempenho que a empresa espera dele. O resultado dessa reunião gera o 
Plano Individual de Trabalho; 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  3 – Etapas 

c) o planejamento é finalizado por meio da validação das metas pactuadas 
entre o gerente e a equipe. 

1.3 Acompanhamento:  

a) consiste no monitoramento periódico do atingimento das metas e 
observação das evidências relacionadas às competências definidas; 

b) as informações relevantes serão registradas na forma de histórico para 
subsídio ao processo de avaliação, no formulário Acompanhamento de 
Desempenho, apresentado no Título 3 deste Manual; 

c) caso ocorra qualquer alteração nas metas de equipe e (ou) individual 
estabelecidas, assim como nas condições e ferramentas de trabalho, o 
avaliador atualizará o Plano Individual de Trabalho do empregado, 
submetendo-o à chefia imediata para ajuste com o empregado; 

d) esta fase tem como subprodutos: o Diário de Bordo do Avaliador; o Diário de 
Bordo do Avaliado e o Registro das Reuniões de Acompanhamento; 

e) o acompanhamento é operacionalizado por meio de reuniões periódicas 
entre avaliador e avaliado, para analisar o andamento dos trabalhos e os 
resultados obtidos até aquele momento. As evidências e os resultados 
parciais devem ser registrados, pelo avaliador e avaliado, na forma de 
histórico, o qual servirá de subsídio para a reunião de acompanhamento e 
para a fase de avaliação dos resultados. 

1.4 Avaliação:  

a) esta é a fase em que será avaliado o desempenho que foi observado 
durante a preparação para a avaliação. O avaliador deverá utilizar como 
base as observações e anotações realizadas durante todo o período de 
acompanhamento.  

b) consiste no registro formal, realizado anualmente, da análise comparativa 
entre o desempenho esperado e o que de fato foi realizado pelo empregado. 
Avalia-se o atingimento das metas estabelecidas e as competências 
profissionais gerais e específicas. 

1.5 Entrevista de feedback:  

a) a entrevista de feedback entre empregado e avaliador objetiva discutir o 
resultado do processo de avaliação, identificando os pontos fracos e fortes  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  3 – Etapas 

 
para sinalizar as necessidades de melhoria e definir o plano de 
desenvolvimento individual (PDI) do empregado; 

 

b) após o registro do feedback no sistema, a avaliação não pode mais ser 
alterada. 

 

1.6 Plano de Desenvolvimento Individual (PDI):  

a) pode gerar ações que resultem em: treinamento, visitas técnicas, adequação 
das atividades desenvolvidas ao perfil do empregado, acompanhamento 
constante das atividades e acompanhamento biopsicossocial; 

b) a definição do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) deve ocorrer antes 
da previsão orçamentária, realizada anualmente, de forma a garantir a 
implementação das ações previstas. 

2. Fases do Processo de Desempenho com entregas previstas: 

Fase Entregas por fase 

Planejamento Plano Individual de Trabalho 

Acompanhamento 

Diário de Bordo do Avaliador 

Diário de Bordo do Avaliado 

Registro das reuniões de acompanhamento 

Avaliação Resultado da Avaliação de Desempenho 

Desenvolvimento 

Registro da reunião de Feedback 

PDI - Plano de Desenvolvimento Individual 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  4 – Ciclo de Avaliação 

1. O ciclo de avaliação do desempenho abrange o período de 12 (doze) meses, 
conforme demonstrado na ilustração a seguir: 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  4 – Avaliação 
Subseção  4 – Ciclo de Avaliação 

2. São requisitos para participação no processo avaliativo: 

a) estar presente na entidade em pelo menos 50% (cinquenta por cento) do 
período de acompanhamento; 

b) avaliar as competências dos novos empregados após a conclusão do 
período de experiência, desde que tenham participado de pelo menos 50%  
(cinquenta por cento) do ciclo de acompanhamento. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 3 – Programa de Gestão de Desempenho 
Seção  5 – Processo Avaliativo 

1. No primeiro ciclo avaliativo, a avaliação de desempenho será utilizada para fins 
de desenvolvimento. 

2. Os empregados que estiverem afastados por mais de 50% (cinquenta por cento) 
do período de acompanhamento, ou por no mínimo 90 (noventa) dias, serão 
avaliados somente pelas competências para fins de desenvolvimento. 

3. Antes do primeiro ciclo avaliativo, os empregados e os gestores participarão do 
programa de treinamento para preparação do processo de avaliação. 

4. O responsável pelas atividades de gestão de pessoas alertará os gerentes sobre 
os prazos, metas, número de avaliações pendentes, validações e, também, 
sobre a necessidade de registros de acompanhamento. 

5. O responsável pelas atividades de gestão de pessoas será responsável por 
elaborar e emitir diferentes relatórios, conforme modelos apresentados no Título 
3 deste Manual, para que os gerentes e empregados acompanhem o processo 
avaliativo.  

6. O programa de gestão de desempenho será revisado anualmente (percentuais, 
período de acompanhamento, quantidade de metas e atualização das 
competências) pela Gerência de Gestão Estratégica de Pessoas (Gepes) do 
Sicoob Confederação. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção  1 – Considerações Gerais 

1. O processo de recrutamento e seleção do Sicoob objetiva contribuir para a 
eficácia do profissional, minimizando falhas na contratação e permitindo a 
manutenção de quadro de pessoal qualificado e comprometido com os valores 
organizacionais. 

2. O Plano de Recrutamento e Seleção será conduzido de forma a identificar 
profissionais por tipo de perfil, mediante utilização da metodologia de gestão por 
competências, a qual permite a seleção de equipes de trabalho por 
competências. 

3. A metodologia de gestão por competências específica aponta, de forma objetiva, 
os indicadores comportamentais do perfil da vaga, permitindo o planejamento 
das etapas do processo de recrutamento e seleção, de forma a avaliar os 
candidatos com imparcialidade, justiça e ética. 

4. O responsável pelas atividades de gestão de pessoas deverá sensibilizar os 
gestores sobre a importância da utilização de ferramentas adequadas à seleção 
por competências e à observação dos comportamentos específicos mapeados 
para cada vaga. 

5. O cancelamento ou a reabertura do processo de recrutamento e seleção será 
solicitado pelo requisitante, mediante autorização da Diretoria Executiva. 

6. Qualquer exceção ao processo de recrutamento e seleção será tratada no 
âmbito da Diretoria Executiva. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção  2 – Abertura de Vagas 

1. A abertura de vagas será solicitada para aumento de efetivo ou substituição de 
empregado. 

2. A avaliação de necessidade de aumento de efetivo será realizada, anualmente, 
a partir do planejamento de pessoal. 

3. O planejamento de pessoal, elaborado pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas em conjunto com os gerentes, conterá as seguintes 
definições: 

a) dimensionamento qualitativo e quantitativo das equipes: os gerentes 
definem o quadro de pessoal quanto à quantidade e à qualidade, 
estabelecendo as competências necessárias e registrando decisões que 
afetam o orçamento e o dimensionamento da área; 

b) ações necessárias em relação à captação de empregados: o responsável 
pelas atividades de gestão de pessoas planeja as ações de recrutamento e 
seleção a partir do dimensionamento, conforme citado no item anterior; 

c) ações relacionadas à capacitação de empregados: a partir da definição da 
necessidade de contratação, o responsável pelas atividades de gestão de 
pessoas incluirá, no Plano de Educação e Desenvolvimento do Sicoob, as 
ações para capacitação, visando ao aperfeiçoamento ou à aquisição de 
competências; 

d) ações para movimentação de pessoal, promoção e desligamento: os 
gerentes e em conjunto com o responsável pelas atividades de gestão de 
pessoas elaborarão, a partir do histórico funcional dos empregados e do 
resultado da avaliação de desempenho, proposta de movimentação, 
promoção ou desligamento. 

4. O planejamento de pessoal será apresentado ao Conselho de Administração 
para aprovação, que ocorrerá simultaneamente com a aprovação da previsão 
orçamentária. 

5. Nessa previsão constarão as seguintes informações: 

a) justificativa técnica referente à necessidade de contratação; 

b) orçamento aprovado para a área; 

c) custo total (salário, encargos e benefícios);  

d) diferença a ser acrescida no orçamento aprovado. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 2 – Abertura de Vagas 

6. O preenchimento de vaga no quadro funcional precederá da disponibilidade da 
vaga, conforme orçamento aprovado pelo Conselho de Administração. 

7. No caso de solicitação de vagas não previstas no orçamento, o gestor da área 
solicitante desenvolverá estudo técnico, previamente analisado pelo responsável 
pelas atividades de gestão de pessoas, para aprovação da Diretoria Executiva.  

8. A requisição será por meio do preenchimento do formulário Solicitação de 
Pessoal, apresentado no título 3, assinado pelo responsável da área e entregue 
ao responsável pelas atividades de gestão de pessoas.  

9. Após aprovação do Conselho de Administração, o processo de recrutamento e 
seleção será iniciado pelo responsável pelas atividades de gestão de pessoas. 

10. O responsável pelas atividades de gestão de pessoas apresentará sugestão de 
salário, impacto orçamentário, descrição da função, mapeamento de 
competências e perfil profissiográfico para o cargo. 

11. Nos casos de substituição, o responsável da área requisitante preencherá e 
assinará o formulário Solicitação de Pessoal, para apreciação da Diretoria 
Executiva. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 3 – Recrutamento 

1. O recrutamento é a divulgação das oportunidades disponibilizadas pelas 
entidades para seleção dos profissionais com o perfil desejado. 

2. A entidade poderá efetuar o recrutamento preliminar por meio de banco de 
dados existentes em páginas da internet dedicadas à oferta e busca de emprego 
(Catho, Vagas, Ceviu, etc.), baseado no cadastro dos candidatos. Esse 
processo virtual é rápido e de baixo custo. 

3. Para auxiliar na estratégia de recrutamento, as descrições de cargos deverão 
ser analisadas.  

4. A entidade deve priorizar o recrutamento interno, pois apresenta como 
vantagens:  

a) economia;  

b) segurança, pois o candidato já é conhecido e avaliado;  

c) rapidez;  

d) motivação para empregados que vislumbram possibilidades de crescimento;  

e) aproveitamento dos investimentos da entidade nos treinamentos dos 
empregados. 

5. O processo de recrutamento interno é realizado, conforme segue: 

a) análise das condições de promoção e de substituição; 

b) análise dos resultados das avaliações de desempenho; 

c) análise e descrição do cargo atual do candidato interno, assim como do 
cargo para o qual está sendo considerado, para identificação dos gaps e dos 
requisitos adicionais; 

d) análise dos resultados dos programas de treinamento dos quais o 
empregado participou; 

e) análise do plano de carreira ou planejamento das movimentações de 
pessoal para verificação da trajetória mais adequada ao ocupante do cargo; 

f) realização de testagem psicológica para empregados com laudos cuja 
emissão seja superior a 1 (um) ano. 
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Título 2 – Gestão de pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 3 – Recrutamento 

6. Após realização do recrutamento interno, caso não existam candidatos 
adequados à vaga, pelo responsável pelas atividades de gestão de pessoas 
iniciará o recrutamento externo. 

7. O processo de recrutamento externo é realizado, conforme segue: 

a) contatos com as demais entidades do Sicoob para possíveis indicações de 
candidatos, mediante consulta prévia e autorização dos dirigentes da 
entidade; 

b) análise de currículos do banco de dados; 

c) solicitação de indicações pelos empregados; 

d) anúncio em páginas de recrutamento na internet; 

e) busca de candidatos em redes sociais; 

f) anúncio em jornais; 

g) divulgação da vaga em instituições de ensino; 

h) contato com empresas de recrutamento. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção   4 – Seleção 
Subseção  1 – Considerações Gerais 

1. A seleção consiste no processo no qual são realizadas atividades com a 
finalidade de preencher vaga disponível da entidade. 

2. São etapas básicas da seleção:  

a) triagem; 

b) processo de grupo (dinâmica e testagem);  

c) entrevista técnico-comportamental;  

d) exame médico admissional. 

3. O resultado da seleção consiste na apresentação de, no mínimo, 3 (três) 
candidatos por vaga e, na falta de profissionais com o perfil exigido, deverá ser 
apresentada justificativa para a área requisitante. 

4. Caso não possam ser realizadas pela própria entidade, as etapas da seleção 
deverão ser conduzidas por empresa especializada, possuidora de experiência 
comprovada no mercado como prestadora de serviços de recrutamento e 
seleção. 

5. Os currículos recebidos serão cadastrados no Banco de Talentos, com validade 
de um ano. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção   4 – Seleção 
Subseção  2 – Definição do Perfil de Competências 

1. A seleção inicia-se com a elaboração do perfil de competências, em parceria 
com a área requisitante, por meio de entrevista com o detentor da vaga. 

2. Definido o perfil para o ocupante da vaga disponível, realiza-se o 
desdobramento das competências em atitudes, conhecimentos e habilidades. 
Esse trabalho poderá ser realizado pelo selecionador e validado pelo detentor 
da vaga. 

3. Após a escolha do perfil, definem-se a metodologia e os instrumentos de 
avaliação dos candidatos, mediante apresentação de sugestões ao 
selecionador. 

4. Na sequência, verifica-se o domínio das competências, ocasião em que o 
selecionador organizará a Matriz de Resultados, apresentada no Título 3, que 
permitirá comparar os candidatos com o perfil do cargo. 

5. Após definição do perfil de competências requerido para a vaga, efetua-se a 
escolha das técnicas de seleção a serem utilizadas, entre as quais destacam-
se:  

a) entrevistas individuais e (ou) em grupo; 

b) provas de conhecimento técnico; 

c) testes psicométricos;  

d) testes de personalidade;  

e) técnicas de simulação ou casos práticos. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção  4 – Seleção 
Subseção 3 – Triagem 

1. A triagem consiste na análise curricular pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas, a partir do perfil profissional exigido, descrito no documento, 
Análise e Descrição de Cargos e Competências, apresentado no Título 3, e no 
perfil de competências.  

2. O empregado da própria entidade que pretenda participação no processo 
seletivo deverá ter a aprovação do superior imediato. 

3. Os candidatos de outras entidades do Sicoob que demonstrarem potencial e 
interesse, bem como atenderem os pré-requisitos do cargo, somente poderão 
ser selecionados para participar do processo seletivo, mediante liberação da 
Diretoria Executiva da própria entidade empregadora. 

4. Somente serão selecionados candidatos que atenderem no mínimo 80% 
(oitenta por cento) do perfil profissional exigido. 

5. Caso haja mais de 20 (vinte) currículos próximos ao perfil, o responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas realizará triagem por telefone, com o objetivo 
de convocar os candidatos mais adequados ao perfil da vaga. 

6. A triagem final dos currículos será realizada pelo gestor da área requisitante. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 4 – Processo de Grupo  

1. O processo de grupo (entrevista coletiva, dinâmica de grupo e testagem) 
consiste na avaliação do comportamento do candidato em exposição a um 
grupo de pessoas e a situações reais, bem como na escolha dos candidatos 
que passarão para próxima etapa do processo seletivo. 

2. O objetivo da entrevista coletiva é a obtenção de informações profissionais e 
pessoais, bem como a avaliação do perfil do candidato. 

3. A dinâmica de grupo objetiva avaliar, na prática, conhecimentos, habilidades e 
atitudes descritas na Análise e Descrição de Cargos e Competências. 

4. A aplicação de testes é dividida em duas fases: 

a) avaliação de conhecimento técnico: consiste na avaliação da competência 
técnica dos candidatos;  

b) avaliação psicológica: consiste no levantamento da personalidade, 
habilidades de relacionamento interpessoal e de raciocínio. Os testes para 
aplicação serão escolhidos conforme o perfil profissional que consta na 
Análise e Descrição de Cargos e Competências. 

5. Para a avaliação psicológica, serão utilizados instrumentos psicológicos ou 
comportamentais capazes de aferir os requisitos mentais necessários, conforme 
as aptidões exigidas pelo cargo, como: habilidade verbal; habilidade numérica; 
habilidade social, inteligência, atenção concentrada memória; liderança e etc. 

6. A avaliação de conhecimentos técnicos é feita por meio de provas de 
conhecimentos específicos. 

7. A aplicação dos testes psicológicos é de competência exclusiva dos psicólogos 
com inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP), e o resultado dos 
testes possui validade de 1 (um) ano. 

8. Os documentos referentes à avaliação psicológica e ao material que os 
fundamentou serão guardados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sob 
responsabilidade do psicólogo e da entidade que aplicou a avaliação 
psicológica. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 4 – Processo de Grupo 

9. Caso a entidade não conte, no quadro de pessoal, com um psicólogo para 
aplicação de testes psicológicos, poderá ser utilizada ferramenta de mensuração 
de comportamento como a Pesquisa de Tendência Comportamental Quantum, 
ou contratar empresas de consultoria especializada em seleção. 

10. A Pesquisa de Tendência Comportamental Quantum visa mensurar aspectos da 
estrutura comportamental do ser humano, fornecendo ampla leitura do 
comportamento humano com base nos estudos da neurolinguística. Para a 
utilização dessa pesquisa é necessário que o aplicador possua formação de 
Analista Quântico.  

11. Caso nenhum candidato seja classificado, um novo processo de seleção em 
grupo será realizado. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 5 – Entrevista Técnico-Comportamental 

1. A entrevista técnico-comportamental tem como objetivo avaliar competências 
imprescindíveis para o cargo.  

2. Nessa etapa, são realizadas entrevistas individuais, estruturadas e fechadas, 
com utilização de roteiros pré-estabelecidos baseados nos perfis de 
competências desejáveis, conduzidas pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas, em conjunto com o gestor da área requisitante. 

3. O modelo de entrevista a ser utilizado é o de competências, disponível no Título 
3, que possui as seguintes características: 

a) perguntas que visam a conferir qualidades ou capacidades do participante 
em trabalhos específicos relacionados a dimensões do comportamento 
(competências); 

b) as perguntas são direcionadas para que os candidatos exemplifiquem 
detalhadamente, descrevendo situações que relatam os comportamentos 
requeridos; 

c) comportamentos que são avaliados de forma sistemática pelo entrevistador, 
com a finalidade de compor quadro de fortalezas e fraquezas do 
participante, relacionadas a cada competência. 

4. Dependendo das exigências do cargo, o processo de recrutamento e seleção 
poderá ocorrer de maneira distinta à apresentada, preservando-se a base 
proposta neste Manual. 

5. Em caso de igualdade de aptidão técnica e de competências, o candidato interno 
terá prioridade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 6 – Escolha do Candidato 

1. A escolha do candidato é realizada pelo responsável pelas atividades de gestão 
de pessoas em conjunto com o gestor da área requisitante. 

2. Os procedimentos realizados no processo seletivo serão descriminados em 
formulário específico denominado Parecer do Processo Seletivo, disponível no 
Título 3, de uso exclusivo do responsável pelas atividades de gestão de pessoas.  

3. A deliberação para contratação do candidato será realizada a partir de 
informações contidas no formulário Parecer de Encaminhamento de Candidato, 
disponível no Título 3, deste Manual.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 7 – Exame Médico Admissional 

1. O Exame Médico Admissional atesta a integridade física do candidato e deve ser 
realizado por empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. 

2. Esta etapa é eliminatória. Caso o candidato seja considerado inapto no exame, o 
processo seletivo será reiniciado. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 8 – Retorno do Processo Seletivo 

1. É recomendável o retorno do processo seletivo, por meio de telefone ou 
Mensagem Eletrônica, a todos os participantes dos processos seletivos. 

2. Terminado o processo seletivo, os currículos dos candidatos não aprovados 
serão arquivados no banco de dados da entidade, pelo responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 9 – Ocupantes de Cargos Executivos 

1. Para contratação de ocupantes de cargos executivos, tais como, diretor regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), superintendentes, gerentes, etc., 
o responsável pelas atividades de gestão de pessoas poderá ser envolvido no 
processo de seleção, caso seja de interesse do órgão executivo. 

2. O processo seletivo será diferenciado do usual e composto das seguintes 
etapas:  

a) análise curricular; 

b) entrevista técnica com o Diretor-Presidente;  

c) avaliação do perfil comportamental por meio de testagem psicológica. 

3. No preenchimento de cargos executivos será valorizada a competência de 
liderança associada à competência técnica. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 10 – Para Cooperativas Centrais  

1. As cooperativas centrais poderão solicitar ao Sicoob Confederação que conduza 
os processos de recrutamento e seleção em que tiver interesse, assumindo as 
despesas decorrentes desse processo. 

2. Para tanto, é necessário que a solicitação seja dirigida à Gerência de Gestão 
Estratégica de Pessoas (Gepes) do Sicoob Confederação, por meio do 
formulário de Solicitação de Pessoal. 

3. A Gerência de Gestão Estratégica de Pessoas (Gepes) do Sicoob Confederação 
planejará suas atividades levando em consideração as solicitações por ordem de 
recebimento ou urgência. 

4.  O cronograma e a solicitação dos recursos necessários ao trabalho serão 
encaminhados à cooperativa central solicitante para avaliação. 

5. É responsabilidade das cooperativas centrais o recrutamento, a triagem dos 
currículos e a convocação dos candidatos e da Gerência de Gestão Estratégica 
de Pessoas (Gepes) do Sicoob Confederação a condução de todas as etapas do 
processo seletivo. 

6. A decisão final na escolha dos profissionais indicados será da cooperativa 
central. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 4 – Seleção 
Subseção 11 – Para Cooperativas Singulares 

1. As cooperativas singulares interessadas na prestação do serviço de 
recrutamento e seleção pela Central deverão formalizar a solicitação ao 
responsável pelas atividades de gestão de pessoas da Central, por meio do 
formulário de Solicitação de Pessoal, assumindo as despesas decorrentes do 
processo de recrutamento e seleção. 

2. O responsável pelas atividades de gestão de pessoas da Central poderá atender 
às solicitações conforme planejamento de atividades estabelecido e por ordem 
de recebimento. 

3. O cronograma e a solicitação dos recursos necessários ao trabalho serão 
encaminhados à cooperativa solicitante para avaliação. 

4. É responsabilidade da cooperativa solicitante o recrutamento, a triagem dos 
currículos e a convocação dos candidatos e compete ao responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas da Central a condução de todas as etapas do 
processo seletivo.  

5. A decisão final na escolha dos profissionais indicados será da cooperativa 
singular solicitante. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 4 – Recrutamento e Seleção 
Seção 5 – Avaliação do Processo Seletivo  

1. Para avaliar a eficácia  do processo de recrutamento e seleção, serão 
realizadas, anualmente, as seguintes apurações: 

a) Quociente de seleção (QS): eficácia do processo seletivo. É o resultado da 
proporção entre o número de empregados admitidos e o número de 
candidatos submetidos às técnicas de seleção conforme fórmula: 

QS = nº de candidatos admitidos 
           nº de candidatos examinados 

b) Tempo Médio para Contratação (ITC): equivale ao tempo gasto na 
contratação. É obtido por meio do quantitativo de dias entre a data das 
requisições de pessoal e a data de contratação; 

c) Índice de Rotatividade (IRO): conhecido também como turnover, equivale 
ao fluxo de entrada e saída de pessoal em relação à quantidade de 
empregados, por período de tempo, em termos percentuais. 

 

 

A: admissões de pessoal no período considerado; 

D: desligamentos de pessoal no período considerado; 

EM: efetivo médio considerado no período (somatório dos efetivos 
existentes no início e no final do período, dividido por 2). 

2. Para apuração dos índices de eficácia do processo seletivo, o responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas da Central utilizará o formulário Controle do 
Processo de Recrutamento e Seleção, disponível no Título 3. 

IRO = (A+D/2)x100 
                 EM 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 5 – Admissão e Desligamento 
Seção  1 – Admissão 

1. Todas as admissões estão condicionadas à participação do candidato em 
processo seletivo, exceto para os estagiários que trabalham na entidade há pelo 
menos 1 (um) ano.  

2. Qualquer admissão será submetida obrigatoriamente ao responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas. 

3. Sugere-se que as admissões ocorram sempre na mesma data e que sejam 
efetivadas mediante assinatura do contrato de experiência, de no máximo 90 
(noventa) dias. 

4. O empregado será efetivado por tempo indeterminado somente após avaliação 
positiva do período de experiência, disponível no Título 3. 

5. A admissão de ex-empregado está condicionada à autorização da Diretoria 
Executiva, fundamentada no histórico funcional do ex-empregado e nos 
resultados de nova avaliação realizada pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas da Central.  

6. Não será admitido ex-empregado dispensado do Sicoob por desempenho 
insuficiente. 

7. No caso de admissão de candidato de outra localidade, as despesas com 
transporte e mudança serão responsabilidade do candidato, salvo casos 
autorizados pela Diretoria Executiva da entidade.  

8. A admissão de pessoal será realizada no mesmo nível do cargo referente à 
vaga, conforme tabela salarial vigente. São admitidas exceções nos casos em 
que, em função de projetos e atividades específicas da área, houver 
necessidade de profissionais com características distintas, correlatas a cargos de 
classe superior. 

9. Na seleção interna, o prazo para liberação do empregado selecionado será 
negociado entre os responsáveis das áreas envolvidas. 

10. A admissão de estagiários, trainees, menores aprendizes e pessoas com 
deficiência deve ser conduzida de acordo com os programas respectivos 
(Proace, Proat, Proama e Proape). 

11. Após a definição do candidato, o responsável pelas atividades de gestão de 
pessoas da Central encaminhará à área responsável pela contratação, o 
formulário Solicitação de Pessoal, disponível no Título 3, o qual deverá ser 
arquivado na pasta funcional do recém-admitido. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 5 – Admissão e Desligamento 
Seção  2 – Integração do Recém-Admitido 

1. A integração de recém-admitido é realizada por meio do Programa de Integração 
(PIN), cuja participação é obrigatória e tem como objetivo incluir os novatos  na 
cultura de cooperação do Sicoob. Esse Programa também aborda apresentação 
sobre: 

a) o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob); 

b) as áreas da entidade; 

c) os instrumentos de regulação internos; 

d) os direitos, deveres e benefícios do empregado; 

e) o Código de Ética.  

2. As palestras do PIN são realizadas por empregados e (ou) dirigentes da 
entidade. 

3. Além das palestras, o recém-admitido participará no mínimo dos seguintes 
cursos: 

a) Cooperativismo Básico do Programa Coop Online, desenvolvidos em 
parceria com a Confebrás, disponível no site da Confebrás; 

b) Cooperativismo de Crédito do Programa Coop Online, desenvolvidos em 
parceria com a Confebrás, disponível no site da Confebrás; 

c) Mundo Sicoob Institucional, disponível no Sicoob Educanet;  

d) Mundo Sicoob Ética, disponível no Sicoob Educanet; 

e) Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo, disponível no Sicoob Educanet. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 5 – Admissão e Desligamento 
Seção  3 – Avaliação do Período de Experiência 

1. O período de experiência a ser cumprido pelo recém-admitido é de 90 (noventa) 
dias, conforme legislação. 

2. Nesse período, o recém-admitido é acompanhado pelo superior imediato e 
submetido à Avaliação do Período de Experiência disponível no Título 3 deste 
Manual. 

3. Essa avaliação é dividida em duas etapas, ficando a cargo da entidade 
estabelecer os períodos de 30 + 60 dias, 60 + 30 dias ou 45 + 45 dias, 
observando o prazo final de 90 dias. O objetivo é avaliar a melhoria no 
desempenho do recém-admitido, conforme a seguir: 

a) Avaliação de Experiência - 45 (quarenta e cinco) dias: o novo empregado 
será avaliado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da admissão pelo 
superior imediato. A partir dos resultados dessa avaliação, deverá ser 
realizada entrevista de feedback para elaboração do Plano de Melhorias, 
que auxiliará na adaptação e no desempenho do empregado; 

b) Avaliação de Experiência - 90 (noventa) dias: 10 (dez) dias antes de 
encerrar o período de experiência o empregado será submetido à nova 
avaliação, realizada pelo superior imediato. 

4. O questionário utilizado nessa avaliação é composto por 15 (quinze) questões 
com o objetivo de avaliar características comportamentais do recém-admitido e a 
adaptação à cultura organizacional. 

5. A escala de avaliação adotada evita erro de avaliação da Tendência Central e é 
constituída por: 

a) (0) não atende às expectativas;  

b) (1) precisa de suporte esporádico;  

c) (2) atende às expectativas;  

d) (3) supera as expectativas.  

6. Para a apuração dos resultados, é necessário realizar a conversão da escala 
para a matriz de desempenho a seguir (pontuação máxima de 45 pontos): 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 5 – Admissão e Desligamento 
Seção  3 – Avaliação do Período de Experiência 

Matriz de desempenho 

Desempenho Pontuação % 

Não atende às expectativas entre 0 e 12 0 12 25% 

Precisa de suporte esporádico entre 13 e 22 13 22 50% 

Atende às expectativas entre 23 e 34 23 34 75% 

Supera as expectativas entre 35 e 45 35 45 100% 

7. Se o recém-admitido for aprovado, será efetivado por período indeterminado, 
acompanhado e avaliado pelos critérios previstos na Avaliação de Desempenho. 

8. Para gerentes, a avaliação do período de experiência será realizada pelo 
superior imediato, por meio de acompanhamento das: 

a) metas definidas; 

b) atividades realizadas; 

c) estilo de liderança;  

d) atitudes. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 5 – Admissão e Desligamento 
Seção  4 – Entrevista de Desligamento 

1. O desligamento ocorrerá nas seguintes condições: 

a) decisão espontânea do empregado; 

b) iniciativa da entidade; ou 

c) aposentadoria. 

2. Em todos os casos, o superior imediato solicitará ao responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas da Central o desligamento do empregado, por 
meio do formulário Demissão de Pessoal, disponível no Título 3 deste Manual. 

3. O responsável pelas atividades de gestão de pessoas da Central procederá a 
realização de Entrevista de Desligamento, disponível no Título 3 deste Manual, 
para obter informações do período em que o empregado fez parte do quadro 
funcional, com objetivo de obter feedback para promoção de melhorias. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção 1 – Considerações Gerais 

1. Tem como objetivo promover o bem-estar do empregado por meio de ações que 
melhorem as relações e as condições de trabalho, bem como o estilo de vida 
pessoal do empregado. 

2. São objetivos específicos: 

a) reduzir o adoecimento físico, mental e emocional dos empregados; 

b) promover o bem-estar no ambiente de trabalho; 

c) sensibilizar os empregadores para o impacto econômico dos problemas 
decorrentes da ausência de qualidade de vida; 

d) diminuir índices de absenteísmo e rotatividade (turnover);  

e) reter talentos. 

3. As ações são definidas com base no conceito de saúde e bem-estar atendendo 
às dimensões biológica, psicológica e social dos empregados com o intuito de 
que a entidade utilize as sugestões, conforme a realidade e a disponibilidade 
orçamentária. 

4. As ações descritas no item anterior serão coordenadas pelo responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas da Central da entidade, conforme cronograma 
pré-estabelecido, com apoio da Gerência de Gestão Estratégica de Pessoas 
(Gepes) do Sicoob Confederação. 

5. As entidades que possuírem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) constituída, deverão relacionar as ações do Programa com as ações da 
CIPA. 

6. A partir das sugestões do Programa, a entidade poderá elaborar plano de 
benefícios, programa de qualidade de vida, ações sociais e cooperativistas. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção 2 – Plano de Benefícios 

1. O Plano de Benefícios contribui com a melhoria da qualidade de vida dos 
empregados, com o clima organizacional, com a redução da rotatividade de 
pessoal e do absenteísmo, e com o aumento da produtividade. 

2. Os benefícios constituem meios para manutenção da satisfação da equipe de 
trabalho e poderão ser custeados, parcial ou totalmente, conforme 
disponibilidade orçamentária da entidade. 

3. São vantagens advindas do Plano de Benefícios: 

Para a entidade Para o empregado 

Eleva a autoconfiança dos empregados. 
Oferece conveniências não avaliáveis em 
dinheiro. 

Reduz a rotatividade e absenteísmo. Oferece assistência disponível na solução de 
problemas pessoais. 

 Eleva a lealdade do empregado com a 
entidade. 

Aumenta a satisfação no trabalho. 

Aumenta o bem-estar do empregado. Contribui para o desenvolvimento pessoal. 

Facilita o recrutamento e a retenção de 

pessoal. 
Oferece meios de melhorar relacionamento 
social entre os empregados. 

Aumenta a produtividade. Melhora as relações com a entidade. 

Demonstra as diretrizes e os propósitos da 
entidade para com os empregados. 

Contribui para  o bem-estar individual. 

 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
91/191 

 
 

Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção  2 – Plano de Benefícios 
 
4. Descrição de sugestões para compor o Plano de Benefícios: 
 

Plano de benefícios 

Benefício Para Procedimento Local 

Plano de 
Saúde e Plano 
Odontológico 

Acesso a atendimento 
médico-odontológico de 
qualidade e a exames 
diversos. 

Convênio com seguradoras de 
saúde, escolhida pela entidade, 
com custeio total ou parcial, 
conforme orçamento. 

Hospitais, 
clínicas e 
laboratórios da 
região. 

Auxílio-creche 

Complementação 
financeira para pagamento 
de babá, creche ou escola 
para filhos. 

Reembolso de valor definido 
pela entidade mediante 
apresentação do comprovante 
de pagamento, quando não 
determinado em convenção 
coletiva. 

Entidade 
contratante. 

Auxílio-refeição 

Subsidiar despesas com 
alimentação diária dos 
empregados. O valor é 
definido pela entidade, 
quando não determinado 
em convenção coletiva. 

Crédito em cartão refeição 
definido pela entidade. 

Restaurantes, 
bares e 
lanchonetes da 
região. 

Cesta-
alimentação 

Auxílio nas despesas de 
alimentação para família. O 
valor é definido pela 
entidade, quando não 
determinado em convenção 
coletiva. 

Crédito no cartão alimentação 
definido pela entidade. 

Supermercados 
da região. 

Auxílio-funeral 
Ajuda financeira para 
funeral de cônjuge e 
dependentes. 

Reembolso de valor definido 
pela entidade, quando não 
determinado em convenção 
coletiva. 

Entidade 
contratante. 

Ampliação da 
licença-
maternidade 

Prorrogação da licença-
maternidade por 60 dias. 

A entidade empregadora que 
disponibilizar este benefício 
deverá aderir ao Programa 
Empresa Cidadã. 

Entidade 
contratante. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção  2 – Plano de Benefícios 
 

Plano de benefícios 

Benefício Para Procedimento Local 

Complement
ação de 
auxílio-
doença 

Complementar o salário para 
empregados afastados pelo 
INSS por motivo de doença. 

A entidade empregadora 
complementa o salário no valor 
equivalente à diferença do valor 
pago pelo INSS. 

Entidade 
contratante. 

Seguro de 
vida em 
grupo 

Ajuda financeira à família por 
ocasião de morte do 
empregado/estagiário. 

A entidade empregadora define 
a apólice e a cobertura: 
garantia funeral, morte 
acidental, invalidez permanente 
total ou parcial por acidente, 
etc. 

Entidade 
contratante. 

Previdência 
privada 

Concessão de benefícios de 
previdência complementar 
aos participantes e seus 
beneficiários. 

O empregado pode aderir com 
qualquer percentual desde que 
não inferior  a 1% (um por 
cento) do seu salário. E como 
benefício, a entidade 
empregadora contribui com 
50% (cinquenta por cento) do 
percentual definido pelo 
empregado, limitado a 3% do 
salário do empregado. 

Entidade 
contratante. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção  3 – Programa de Qualidade de Vida 
Subseção 1 – Considerações Gerais  

1. O objetivo desse Programa é tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e 
saudável com respeito à integridade do empregado como pessoa, cidadão e 
profissional, permitindo que o empregado sinta-se reconhecido e satisfeito com 
um ambiente de trabalho humanizado.  

2. As entidades deverão adotar ações educacionais para orientar e estimular o 
empregado em atitudes adequadas à preservação da saúde integral e à 
preocupação com a qualidade de vida, motivação, integração e produção. 

3. O desenvolvimento de relações interpessoais, intersetoriais e 
interorganizacionais será realizado por meio de ações de desenvolvimento de 
equipe, de análise de clima organizacional, de exercício de feedback, dentre 
outras. 

4. As entidades deverão levantar condições de trabalho que interferem na saúde e 
produtividade dos empregados, por meio do estudo ergonômico. 

5. Neste programa, o conceito de bem-estar considera as dimensões biológica, 
psicológica e social do empregado, e não somente o atendimento a doenças e 
outros sintomas de estresse que emergem ou são potencializadas no trabalho. 
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 Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção 3 – Programa de Qualidade de Vida 
Subseção 2 – Dimensão Biológica 

1. A dimensão biológica estabelece ações relacionadas aos Programas de 
Medicina e Segurança no Trabalho, bem como engloba ações voltadas para o 
bem-estar do empregado na entidade. 

2. Os Programas de Medicina e Segurança no Trabalho são compostos pela 
constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
elaboração e controle do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), e elaboração e controle do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). 

3. A elaboração do PCMSO e do PPRA é realizada por empresa prestadora de 
serviço de medicina e segurança no trabalho, e o controle dos Programas é 
realizado pela entidade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção  3 – Programa de Qualidade de Vida 
Subseção  3 – Dimensão Psicológica 

1. A dimensão psicológica corresponde aos processos afetivos, emocionais e 
intelectuais, e estabelece ações relacionadas à saúde psicológica do 
empregado, devido à repercussão do ambiente de trabalho nas relações e na 
subjetividade do indivíduo, que muitas vezes é acometido por angústias, 
conflitos, tensões e insatisfações. 

2. Com objetivo de diagnosticar os empregados sobre os aspectos referentes a 
essa dimensão, serão aplicados os seguintes instrumentos validados pelo 
Conselho Federal de Psicologia: 

a) Diagnóstico Organizacional: avalia a satisfação dos empregados quanto ao 
clima organizacional percebido na entidade. A partir dos resultados desse 
diagnóstico é possível sugerir ações focadas na realidade da entidade; 

b) Aferição de Estresse no Trabalho (Event): avalia e faz estimativa sobre o 
estresse no ambiente de trabalho. A partir dos resultados obtidos, é possível 
que a entidade invista em ações pontuais para diminuir o nível de estresse 
do corpo funcional. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 6 – Programa de Humanização do Ambiente de Trabalho 
Seção  3 – Programa de Qualidade de Vida 
Subseção  4 – Dimensão Social 

1. A dimensão social aborda ações voltadas para o desenvolvimento sustentável 
do meio ambiente, da comunidade e da cidadania organizacional, pautadas nos 
valores e princípios da consciência ambiental, social e ética. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 1 – Considerações Gerais 

1. A Educação Corporativa no Sicoob pauta-se na premissa de que a ação de 
educação, quando bem orientada e realizada, agrega valor às pessoas na forma 
de conhecimento, aumentando a motivação, a produtividade e a convergência 
dos valores pessoais de associados/clientes, dirigentes e empregados com os 
valores organizacionais e princípios do cooperativismo. 

2. As ações educacionais devem ser orientadas para a capacitação dos indivíduos 
na realização de suas funções, gerando a sinergia necessária para o 
crescimento da inteligência coletiva da entidade. 

3. O modelo educativo do Sicoob visa a: 

a) orientar o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das 
ações de educação; 

b) consolidar as macro-orientações educacionais do Sicoob; 

c) destacar as premissas educacionais que norteiam a definição das ações de 
educação; 

d) apresentar as diretrizes educacionais para o Sicoob; 

e) apresentar os programas corporativos de educação que consolidam as ações 
educacionais planejadas que nortearão a capacitação e aprimoramento de 
competências do corpo diretivo, gerencial e funcional. 

4. As ações educacionais no Sicoob são orientadas para: 

a) promover educação continuada para os dirigentes do Sistema, com vistas à 
ampliação do conhecimento referente aos normativos dos órgãos 
reguladores, boas práticas de governança corporativa e gestão de pessoas e 
gestão de negócios; 

b) promover educação continuada com vistas ao alcance dos objetivos da 
entidade e à melhor qualificação do corpo gerencial e funcional com 
pretensão de minimizar a rotatividade de pessoal e suas consequências;  

c) promover o desenvolvimento dos dirigentes, empregados e estagiários nas 
competências requeridas pelo Sicoob; 

d) incentivar a mudança de atitude individual com vistas a desenvolver o 
trabalho em equipe, de forma a alinhar as áreas e motivar os indivíduos; 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 1 – Considerações Gerais 

e) promover a manutenção dos processos específicos das diversas áreas; 

f) promover a capacitação do corpo gerencial e funcional para aderência aos 
instrumentos de regulação do Sicoob Confederação e dos órgãos 
fiscalizadores e reguladores; 

g) acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias; 

h) promover ações educacionais que fomentem o cooperativismo, voltadas para 
o associado/cliente e para a comunidade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 2 – Responsabilidades 

1. O modelo de funcionamento da Educação Corporativa tem como premissa a 
atuação integrada e cooperativa do conjunto das entidades que compõe o 
Sicoob, em sintonia com os propósitos estratégicos definidos no Planejamento 
Estratégico e com as Competências Organizacionais e Profissionais do Sicoob. 

2. É responsabilidade do Sicoob Confederação disseminar a cultura e os valores 
do Sicoob e desenvolver estratégias, bem como programas educacionais 
corporativos para aprimorar as seguintes competências: 

a) profissionais gerais e de gestão, definidas no Plano de Carreira do Sicoob 
(PCS);  

b) organizacionais, por meio de ações educacionais para temas transversais; 

c) específicas críticas para viabilização das estratégias do Sicoob. 

3. O Sicoob Confederação apresentará estratégias para a alavancagem do modelo 
educacional, estabelecendo parcerias para soluções educacionais, otimizando 
custos com ganhos em escala e promovendo gestão do conhecimento e 
valorização do capital intelectual. 

4. É responsabilidade das cooperativas centrais e do Bancoob o desenvolvimento 
de competências específicas dos seus dirigentes e empregados, de forma 
integrada e alinhada ao modelo educacional. 

5. São atribuições das cooperativas centrais e do Bancoob: 

a) planejar, executar e avaliar programas educacionais destinados ao 
desenvolvimento de competências profissionais específicas de cada 
entidade não oferecidos pelo Sicoob Confederação; 

b) executar, acompanhar e avaliar os programas em parceria com o Sicoob 
Confederação; e 

c) planejar, executar e avaliar os Programas de Ambientação, incorporando 
aspectos de cultura, valores e estratégias do Sicoob.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 3 – Premissas Educacionais 

1. As premissas educacionais, listadas a seguir, visam a fundamentar e unificar o 
planejamento do modelo educacional, bem como orientar a execução das ações 
educacionais: 

a) contexto da educação corporativa: considerar a educação como instrumento 
de cidadania e democratização, valorizando, como ser humano integral, o 
associado/cliente, o dirigente  e o empregado; 

b) democratização do acesso ao saber e às oportunidades: o acesso ao 
conhecimento é oferecido aos profissionais, respeitando-se a diversidade 
existente, independente do nível hierárquico e da região em que se 
encontram; 

c) alinhamento corporativo: alinhar ações educacionais aos projetos, processos 
organizacionais e objetivos estratégicos, com evidência no desenvolvimento 
das competências do Sicoob; 

d) educação de forma permanente: o desenvolvimento humano e profissional 
dos dirigentes e empregados fundamenta-se em um processo contínuo, que 
ocorre ao longo da carreira; 

e) equilíbrio entre interesses organizacionais e individuais: proporcionar 
oportunidades concretas de desenvolvimento pessoal e profissional, desde 
que vinculadas às estratégias e aos objetivos organizacionais; 

f) processos de avaliação de treinamento: fornecem informações para 
aperfeiçoamento das ações educativas, bem como de recrutamento e 
seleção, indicando pontos fortes e aspectos que necessitam de 
aprimoramento; 

g) utilização de novas tecnologias da comunicação e da informação: permite o 
desenvolvimento de novas formas de relacionamento dos empregados e 
disseminação do conhecimento; 

h) busca de novas parcerias: estabelece relações de parceria e cooperação 
técnica com instituições de ensino, entidades, órgãos públicos e iniciativa 
privada, para agregar experiências de diferentes naturezas e suprir 
demandas de capacitação; 

i) trilhas de aprendizagem: investir nas trilhas de aprendizagem para o 
desenvolvimento de competências, as quais são compostas por 
metodologias que vão além das salas de aula, tais como: educação à 
distância, indicações de leitura, indicações de vídeos, visitas técnicas, 
benchmark, coaching; 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 3 – Premissas Educacionais 

j) comunidade de aprendizagem: incentivar a aplicação e disseminação do  
conhecimento e compartilhamento de práticas de sucesso para valorizar a 
aprendizagem em serviço e a adoção e valorização de novos papéis da 
educação (multiplicador interno, tutor, gerente educador, empregado 
educador, etc.); 

k) gestão compartilhada da educação: considerar a atuação dos gerentes como 
coaches, apoiando o desenvolvimento dos dirigentes, empregados e 
mediante participação na definição da carreira, acompanhamento de 
resultados, avaliação de desempenho e disseminação dos conhecimentos 
adquiridos em ações educacionais; 

l) cultura de aprendizagem: considerar que os dirigentes e empregados são 
corresponsáveis no processo de educação, e agentes ativos da 
aprendizagem para compartilhar o conhecimento e buscar o 
autodesenvolvimento; 

m) ação educacional como alternativa: identificar influências no desempenho 
individual da equipe e da entidade, considerando a ação educacional como 
um dos instrumentos possíveis na busca da solução quando houver lacuna 
(gaps) de competência, ou demanda específica de desenvolvimento. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  1 – Considerações Gerais 

1. O modelo educativo parte do pressuposto que os parâmetros teóricos e práticos 
explicitados, se adotados, conduzirão à concretização de um processo de 
ensino/aprendizagem significativo, contextualizado, crítico e participativo.  

2. O modelo educativo visa a superar a qualificação profissional com foco na 
formação cooperativista, técnica e profissional ampliando-se para a noção de 
desenvolvimento de competências por uma perspectiva andragógica.  

3. A implementação do processo de educação corporativo ocorrerá em fases 
estruturadas e interdependentes. 

4. O funcionamento desse processo é dinâmico, desenvolvido a partir da 
integração de quatro elementos: diagnóstico, planejamento, execução e 
avaliação. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  2 – Diagnóstico  

1. O diagnóstico consiste no mapeamento das competências prioritárias e na 
identificação de necessidades de educação continuada. 

2. Esta etapa passará a ter foco gradativamente nas competências requeridas com 
base no desempenho esperado do empregado e nas trilhas de aprendizagem. 

3. O diagnóstico contará com o Levantamento de Necessidades de Treinamento 
(LNT), que não será utilizado a partir do momento em que as competências 
estiverem mapeadas e as trilhas elaboradas. 

4. A consolidação das informações do LNT identifica necessidades de capacitação 
das diferentes áreas e as agrupa visando à oferta de ações educacionais. 

5. Na integração das etapas de diagnóstico à elaboração do planejamento das 
ações educacionais, serão ainda considerados: 

a) as solicitações de ações educacionais estratégicas não atendidas no ano 
anterior; 

b) os contratos de aquisição de equipamentos, softwares, dentre outros que 
requeiram o desenvolvimento de pessoas; 

c) as ofertas de ações educacionais no mercado, compatíveis com o 
desenvolvimento de competências necessárias aos dirigentes e 
empregados; 

d) os resultados dos instrumentos de gestão de pessoas, tais como Avaliação 
de Desempenho e Pesquisa de Clima Organizacional;  

e) os resultados dos indicadores de educação. 

6. A utilização dos resultados dos instrumentos de gestão de pessoas visa à 
congruência entre o plano de educação corporativa e as ações estratégicas de 
gestão de pessoas. 

7. A Avaliação de Desempenho identifica o gap de desempenho dos empregados 
para elaboração de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que é formado 
por ações educacionais que objetivam diminuir o  gap e aumentar a eficiência do 
empregado. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  2 – Diagnóstico 

8. Os fatores negativos apontados na Pesquisa de Clima Organizacional servirão 
como insumos para as ações de treinamento, por identificarem focos de 
insatisfação com a entidade com o estilo de comunicação, gestão e 
relacionamento. 

9. As necessidades específicas e (ou) particulares das áreas/unidades serão 
analisadas e atendidas de forma individualizada, conforme programação das 
instituições e (ou) fornecedores externos. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  3 – Planejamento 

1. O planejamento consiste na realização das seguintes ações: 

a) definição e construção das trilhas de aprendizagem; 

b) elaboração dos programas/ações educacionais; 

c) elaboração dos planos de ação com detalhamento dos programas.  

2. As trilhas de aprendizagem e utilização de tecnologias educacionais permitem 
que a informação chegue ao associado/cliente, ao dirigente e ao empregado, 
onde quer que estejam. 

3. A utilização de tecnologias educacionais permitirá um misto – blended – de 
formas de ensino, desde a tradicional sala de aula até os treinamentos à 
distância. 

4. A trilha de aprendizagem é formada pelas competências requeridas, objetivos de 
aprendizagem, conteúdos programáticos e opções de programas/ações 
educacionais. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  4 – Execução 

1. A execução consiste na realização, administração, condução e 
acompanhamento dos programas e ações educacionais definidos e tem como 
ações: 

a) selecionar a prestador de serviço para desenvolver o programa ou ação 
educacional; 

b) elaborar os planos de ação com detalhamento dos roteiros de aulas. 

c) divulgar o programa e a ação educacional antes da realização; 

d) disponibilizar infraestrutura necessária para execução dos programas e 
ações educacionais; 

e) aplicar os instrumentos de avaliação e divulgar os resultados aos 
superintendentes e diretores; 

f) compilar, bem como  organizar informações e dados dos programas e ações 
realizados para gerar índices de educação. 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  5 – Avaliação 

1. A avaliação consiste na verificação do alcance dos objetivos dos programas e 
ações educacionais e de seus resultados. 

2. São objetivos da avaliação: 

a) fornecimento de bases para o planejamento do ensino;  

b) acompanhamento do desempenho dos envolvidos no processo instrucional; 

c) identificação de necessidades de melhoria nas políticas internas e 
programas educacionais;  

d) aumento da efetividade dos programas. 

3. A qualidade das ações educacionais oferecidas será avaliada por meio de três 
níveis de avaliação pelo Sicoob Confederação: 

a) primeiro nível – avaliação de reação: constitui na avaliação das reações dos 
treinandos em relação ao treinamento, por meio dos instrumentos de 
avaliação de curta duração (inferior a 8h) e de longa duração (superior a 8h), 
tendo como características: 

a.1) utilizada para obtenção de dados referentes ao desempenho dos 
instrutores e treinandos, qualidade da programação da ação 
educacional e atuação da coordenação de treinamento; 

a.2) aplicada às ações desenvolvidas e (ou) patrocinadas pela entidade; 

a.3) composta por questões fechadas, de resposta única, com grau de 
concordância em escala Likert, formada por 5 (cinco) pontos; 

a.4) oferece espaço destinado aos comentários abertos, na parte final do 
instrumento, destinada às considerações referentes à ação realizada; 

a.5) não requer a identificação do respondente. 

b) segundo nível – avaliação de aprendizagem: constitui na avaliação de 
aprendizagem das ações educacionais na qual a entidade e (ou) a instituição 
de ensino avalia os conhecimentos, as habilidades e as atitudes adquiridas 
pelos treinandos, tendo como características: 
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Título  2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção  4 – Modelo Educativo 
Subseção  5 – Avaliação 

b.1) verificar diferenças do aprendizado antes e depois do programa/ação 
educacional; 

b.2) ser realizada no final do evento, com característica de prova final; 

b.3) ser elaborada pelo instrutor. 

c) terceiro nível – avaliação de impacto: com objetivo de averiguar a 
transferência para o trabalho dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
adquiridas no treinamento e os fatores facilitadores e (ou) impedidores para 
esta transferência, tendo como características: 

c.1) ser aplicada somente para ações educacionais estratégicas, 3 (três) 
meses após a realização do treinamento; 

c.2) ser preenchida pelo treinando (autoavaliação) e pelo superior imediato 
(hetero-avaliação). 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  1 – Considerações Gerais 

1. O plano de educação corporativa está estruturado em 7 (sete) escolas que 
englobam eixos de atuação, os quais refletem as orientações estratégicas do 
Sicoob: 

a) Escola de Gestão Corporativa; 

b) Escola de Líderes; 

c) Escola de Negócios; 

d) Escola Excelência Organizacional; 

e) Escola Supervisão e Monitoria; 

f) Escola de Desenvolvimento; 

g) Escola de Tecnologia. 

2. Cada escola possui o desdobramento de programas ou ações educacionais, que 
orientam o desenvolvimento de competências profissionais gerais e de gestão, 
além do desenvolvimento de conhecimentos específicos para cada eixo de 
atuação profissional. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  2 – Temas Transversais  

1. Para convergência e integração dos conselheiros, diretores executivos e 
empregados são definidos temas transversais para garantir: 

a) qualidade profissional em relação ao conhecimento dos valores, 
instrumentos de regulação internos e regulamentações legais; 

b) harmonização das relações interpessoais e clima de trabalho; 

c) desenvolvimento das competências profissionais gerais. 

2. Aborda, entre outros, os seguintes temas:  

a) Mundo Sicoob – Cooperativismo de Crédito e Institucional;  

b) Mundo Sicoob – Ética;  

c) Mundo Sicoob – Segurança da Informação;  

d) Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo; 

e) Excelência no Atendimento ao Cliente/Associado; 

f) Comunicação Eficaz; 

g) Programa de Desenvolvimento Humano;  

h) Orientação para Resultados; 

i) Controles Internos e Riscos.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  3 – Escola de Gestão Corporativa 

1. A Escola de Gestão Corporativa é composta por ações educacionais que 
fortalecem o modelo de gestão corporativa e preparam conselheiros 
administrativos e fiscais, bem como diretores executivos. 

2. Aborda, entre outros, os seguintes temas:  

a) Governança Corporativa;  

b) Desenvolvimento de Conselheiros de Administração; 

c) Desenvolvimento de Conselheiros Fiscais;  

d) Desenvolvimento de Dirigentes. 

 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
112/191 

 
 

Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  4 – Escola de Líderes 

1. A Escola de Líderes é composta por ações que fortalecem o modelo de gestão 
estratégica, formando líderes e gestores. 

2. Aborda, entre outros, os seguintes temas: 

a) Desenvolvimento de Superintendentes;  

b) Desenvolvimento de Gerentes; 

c) Desenvolvimento de Supervisores; 

d) Liderança; 

e) Preparação de futuros líderes. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  5 – Escola de Negócios 

1. A Escola de Negócios é composta por ações educacionais que fortalecem e 
aperfeiçoam competências necessárias à geração de negócios. 

2. Tem como público-alvo os empregados dos grupos gerencial e técnico do Eixo 
de Atuação Negócio. 

3. Aborda, dentre outros, os seguintes temas: 

a) Desenvolvimento de Caixas;  

b) Desenvolvimento de Analistas de Negócios; 

c) Desenvolvimento de Analistas de Crédito; 

d) Desenvolvimento de Atendentes; 

e) Produtos e Serviços; 

f) Módulos do Sisbr.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  6 – Escola de Excelência Organizacional 

1. A Escola Excelência Organizacional é composta por ações educacionais e 
programas para desenvolvimento das atividades meio da entidade, as quais 
fornecem suporte às atividades geradoras de negócio.  

2. O público-alvo é constituído por empregados dos grupos gerencial e técnico do 
Eixo de Atuação Suporte Organizacional.  

3. Aborda, entre outros, os seguintes temas: 

a) Desenvolvimento de Contadores;  

b) Desenvolvimento de Tesoureiros;  

c) Administração; 

d) Finanças; 

e) Jurídico; 

f) Orçamento/Controladoria. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  7 – Escola de Supervisão e Monitoria 

1. A Escola Supervisão e Monitoria é composta por ações educacionais que 
fortalecem o modelo de gestão de riscos, controles internos e auditoria.  

2. O público-alvo é constituído por empregados dos grupos gerencial e técnico do 
Sicoob Confederação, das Centrais e do Bancoob, do Eixo de Atuação 
Supervisão e Monitoria.  

3. Aborda, entre outros, os seguintes temas: 

a) Desenvolvimento de Auditores; 

b) Desenvolvimentos de Analistas de Riscos; 

c)  Controles Internos; 

d)   Gestão e Continuidade de negócios; 

e)   Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  8 – Escola de Desenvolvimento 

1. A Escola de Desenvolvimento é composta por ações educacionais e programas 
que fortalecem e aperfeiçoam as competências necessárias ao desenvolvimento 
das pessoas e ao planejamento e fomento das entidades do Sicoob. 

2. O público-alvo é constituído por empregados dos grupos gerencial e técnico do 
Sicoob Confederação, das Centrais e do Bancoob, do Eixo de Atuação 
Desenvolvimento Organizacional. 

3. A Escola de Desenvolvimento aborda, dentre outros, os seguintes temas: 

a) Gestão de Pessoas; 
 
b) Gestão de Projetos; 
 
c) Planejamento Estratégico. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo  7 – Educação Corporativa  
Seção 5 – Escolas Corporativas 
Subseção  9 – Escola de Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação 

1. A Escola de Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação é composta por 
ações educacionais que fortalecem e aperfeiçoam as atividades desenvolvidas 
pelas áreas de tecnologia da informação.  

2. O público-alvo é constituído por empregados dos grupos gerenciais e técnico do 
Eixo de Atuação Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação. 

3. A Escola de Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação aborda, dentre 
outros, os seguintes temas: 

a) Preparatório para a Certificação Itil V3; 

b) Preparatório para a Certificação Cobit; 

c) DB2 Fundamental para Desenvolvimento Padronizado; 

d) Segurança da Informação; 

e) Java; 

f) Softwares e hardwares utilizados no ambiente de TI do Sicoob. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 6 – Trilhas de Aprendizagem 

1. É responsabilidade do empregado, com apoio da entidade, o seu 
desenvolvimento na perspectiva cooperativista, técnica e humana. 

2. O desenvolvimento do empregado será conduzido por trilhas de aprendizagem, 
as quais permitem ao empregado assumir o desenvolvimento de suas 
competências por diferentes caminhos. 

3. As trilhas de aprendizagem associam competências profissionais desejadas a 
ações de aprendizagem e são formadas por soluções de aprendizagem inseridas 
em um dos diferentes tipos de arquitetura instrucional, tais como: 

a) instrucional: ações educacionais baseadas na aprendizagem instrucional que 
permita a construção gradual do conhecimento (exemplos: cursos 
presenciais e educação a distância); 

b) informativa: ações educacionais baseadas na aprendizagem com absorção 
passiva do conhecimento (exemplos: palestras, livros, vídeos, dicas, políticas 
e procedimentos); 

c) colaborativa: ações educacionais que partem de problemas reais para 
acelerar o aprendizado por meio da experimentação, da prática e da vivência 
diária do profissional (exemplos: estudos de caso ou desafios investigativos, 
visitas técnicas, estágios, treinamentos em serviço e planos de ação). 

4. As soluções de aprendizagem são constituídas pelo conjunto das formas de 
aprendizagem indicadas para cada trilha conforme representação a seguir: 

Instrutiva Colaborativa Informativa 

Curso online Visitas técnicas 
Livros, artigos, vídeos e dicas 

online 

Curso presencial 
Projetos aplicativos (planos de 

ação) 

Políticas, procedimentos, 
manuais e instrumento de 

regulação  do Sicoob 

Estudo de caso online Desafios colaborativos Palestras/seminários 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 6 – Trilhas de Aprendizagem 

5. Para construção da trilha de aprendizagem, a entidade disponibilizará mapas de 
oportunidades educacionais, considerados promotores de aprendizagem 
adaptáveis a diversas situações. 

6. As trilhas de aprendizagem serão construídas a partir das competências 
profissionais gerais e  de gestão. Serão vinculadas aos eixos de atuação e às 
escolas corporativas, cujos objetivos são: 

a) oferecer visão sistêmica da formação profissional; 

b) visibilidade das expectativas em relação aos empregados; 

c) favorecer o desenvolvimento integral da pessoa; 

d) estimular os empregados a desenvolver a profissionalização e o 
autodesenvolvimento; 

e) tornar o processo de desenvolvimento profissional aberto ao ambiente social. 

7. A gestão das trilhas de aprendizagem será realizada por meio do Sicoob 
Educanet, pela unidade de gestão de pessoas da Central. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 7 – Programa de Educação a Distância (Sicoob Educanet) 

1. Nas ações educacionais à distância, os profissionais são sujeitos ativos na 
construção do conhecimento, e o processo de aprendizagem se desenvolve no 
ambiente de trabalho. 

2. As ações de educação a distância serão realizadas por meio dos cursos 
oferecidos na respectiva ferramenta denominada Sicoob Educanet, sob a 
coordenação da Unidade de Educação Corporativa da entidade. 

3. O Sicoob Educanet proporciona aprendizado autônomo associado à experiência 
do aluno, respeitando a aprendizagem individual, permitindo ensino inovador e 
de qualidade.  

4. O Sicoob Confederação desenvolve e disponibiliza cursos, de forma gradual, 
conforme a necessidade das entidades e determinação dos órgãos reguladores. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 8 – Programa de Aperfeiçoamento ou Pós-Graduação 

1. A finalidade desse Programa é reforçar o aperfeiçoamento dos dirigentes, 
conselheiros e empregados com treinamentos e cursos de pós-graduação, 
visando a manter o quadro de pessoal integrado, eficiente, qualificado e 
motivado.  

2. O reforço poderá ser incentivado por meio de bolsa de estudo. 

3. O regulamento dos Programas de Capacitação deve conter, no mínimo, as 
seguintes informações além daquelas previstas no MIG – Regulação 
Institucional: 

a) finalidade e beneficiários; 

b) programas de capacitação; 

c) deveres dos beneficiários; 

d) deveres da entidade; 

e) disposições gerais. 

4. A entidade poderá firmar parcerias com instituições educacionais, formatar e 
disponibilizar cursos de aperfeiçoamento para atender demandas específicas. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 9 – Programa de Educação Cooperativista 

1. O Programa de Educação Cooperativista consiste na preparação do 
associado/cliente e da comunidade para efetiva participação na cooperativa, 
estimulando consciência de grupo e capacitando-os para o desenvolvimento da 
cooperativa como organização de excelência. 

2. As ações, apresentadas pelo Sicoob Confederação, serão coordenadas pelo 
responsável pelas atividades de gestão de pessoas da entidade, conforme 
cronograma e condições pré-estabelecidas. 

3. A entidade poderá aprimorar as ações sugeridas no Título 3 deste Manual ou 
elaborar novas, sendo que, anualmente, os projetos das ações desenvolvidas 
deverão ser encaminhados ao Sicoob Confederação. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 10 – Diretrizes Educacionais 
Subseção 1 – Considerações Gerais 

1. As diretrizes educacionais estabelecem normas e procedimentos que regulam 
treinamento, desenvolvimento e educação empresarial. 

2. As ações educacionais para o exercício seguinte serão planejadas, revistas e 
aprovadas no terceiro trimestre do ano. 

3. As solicitações de ações educacionais não previstas no planejamento 
educacional deverão apresentar justificativa do superior imediato do empregado, 
e caso extrapole o orçamento, deverão ser autorizadas pela diretoria executiva. 

4. Qualquer evento de capacitação externo, interno ou in company será 
coordenado pela unidade de gestão de pessoas da Central. 

5. O planejamento educacional das ações de responsabilidade do Sicoob 
Confederação será elaborado e revisto, anualmente, para disponibilização às 
cooperativas centrais até o mês de outubro do ano em curso. 

6. O planejamento educacional das entidades será elaborado e revisto, 
anualmente, pela unidade gestão de pessoas da Central até o mês de setembro 
do ano em curso. 

7. São caracterizadas diretrizes educacionais aquelas que: 

a) promoverem e implementarem ações educacionais para integração, 
continuidade e otimização dos processos empresariais visando à excelência 
na gestão; 

b) ofertarem ações educacionais para divulgação da cultura cooperativista nas 
entidades e na sociedade, por meio do Sicoob Educanet; 

c) coordenarem qualquer evento de capacitação, contratual ou corporativo; 

d) providenciarem logística dos treinamentos; 

e) providenciarem inscrição dos participantes autorizados nos treinamentos; 

f) implementarem ações educacionais para os Programas Corporativos do 
Sicoob, coordenados pelo Sicoob Confederação; 

g) apresentarem à diretoria executiva, anualmente, relatório de controle da 
execução do Plano de Educação e Desenvolvimento; 

h) aplicarem sistematicamente as avaliações das ações educacionais; 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
124/191 

 
 

Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 10 – Diretrizes Educacionais 
Subseção 1 – Considerações Gerais 

i) mensurarem e acompanhar os indicadores das ações educacionais; 

j) atenderem às necessidades específicas de treinamento das áreas/unidades, 
quando solicitado. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 10 – Diretrizes Educacionais 
Subseção 2 – Inscrições em Treinamentos 

1. A ação educacional deverá estar em consonância com o Plano de Educação 
Corporativa, bem como com a premissa da redução de gaps de competências 
para os processos relacionados à função do empregado. 

2. A ação educacional será encaminhada à unidade gestão de pessoas e aprovada 
pelo superior imediato, em formulário específico até 10 (dez) dias úteis antes do 
início do treinamento. 

3. Faltas não justificadas ou sem comunicação prévia ensejarão no ressarcimento, 
pelo empregado, dos custos integrais com treinamentos. 

4. Na impossibilidade de o empregado comparecer ao treinamento, o memorando 
com a solicitação de cancelamento deverá ser encaminhado pelo empregado ao 
responsável pelas atividades de gestão de pessoas da entidade, com 
antecedência de 5 (cinco) dias para evitar o reembolso do custo do treinamento. 

5. Treinamento com mesmo tema será realizado pelo mesmo empregado após 12 
(doze) meses do último treinamento. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 10 – Diretrizes Educacionais 
Subseção 3 – Treinando, Superior Imediato do Treinando, Instrutor Interno 

1. São deveres do treinando: 

a) cumprir as etapas da ação educacional, salvo em situações justificadas 
formalmente; 

b) obter frequência mínima de 70% (setenta por cento) nos treinamentos 
contratados; 

c) nos casos de frequência inferior a 70% (setenta por cento) nos treinamentos 
contratados, reembolsar 50% (cinquenta por cento) do valor investido na 
capacitação externa ou in company; 

d) cumprir critérios exigidos pela entidade e (ou) pela instituição de ensino para 
aprovação; 

e) encaminhar ao responsável pelas atividades de gestão de pessoas cópia do 
certificado até 5 (cinco) dias úteis após o término da ação educacional; 

f) em caso de ações educacionais externas, responder e encaminhar para a 
unidade de gestão de pessoas a avaliação de reação referente à ação 
educacional até 48 (quarenta e oito) horas após o evento; 

g) disponibilizar trabalhos finais, teses, dissertações, monografias, artigos, 
lições ponto a ponto, entre outros, para divulgação, quando necessário, pela 
unidade de gestão de pessoas; 

h) multiplicar, na área de atuação, o conhecimento adquirido na ação 
educacional. 

2. Cabe ao superior imediato do treinando: 

a) informar antecipadamente a realização de qualquer evento de capacitação 
ao responsável pelas atividades de gestão de pessoas; 

b) fornecer informações sobre o levantamento de necessidades de treinamento 
até o dia 30 (trinta) de setembro de cada ano; 

c) analisar e solicitar ações educacionais conforme o Plano de Educação 
Corporativa, assim como incentivar a participação e acompanhar o 
desempenho dos empregados; 

d) preencher somente um formulário, caso haja mais de um participante da 
mesma área em um mesmo curso; 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 10 – Diretrizes Educacionais 
Subseção 3 – Treinando, Superior Imediato do Treinando, Instrutor Interno 

e) oferecer condições para efetiva participação dos empregados nas ações 
educacionais, conforme horários pré-estabelecidos; 

f) incentivar a disseminação dos conhecimentos adquiridos pelos treinandos 
de sua área para os demais empregados. 

3. Cabe ao empregado quando instrutor interno: 

a) informar toda solicitação de treinamento recebida internamente ao 
responsável pelas atividades de gestão de pessoas; 

b) discutir, com a área solicitante, o calendário, a carga horária e a temática do 
conteúdo do treinamento para repasse à Unidade de gestão de pessoas 

c) encaminhar ao responsável pelas atividades de gestão de pessoas o 
material utilizado no treinamento em até 5 (cinco) dias úteis após o término 
da ação educacional. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 7 – Educação Corporativa  
Seção 11 – Acompanhamento do Plano de Educação Corporativa 

1. Para mensurar a eficácia das ações educacionais realizadas, serão utilizados  
indicadores de desempenho obtidos a partir dos dados coletados nas avaliações 
de reação e de impacto, que serão explicitadas a seguir: 

 

Indicadores Descrições 

Satisfação dos Treinandos com as Ações de 
Educação (STAE) 

Mede o nível de satisfação dos treinandos em 
relação ao desempenho do instrutor, a qualidade 
instrucional, o ambiente da ação educacional e a 
coordenação do curso. 

Tem como meta anual atingir no mínimo 90% 
(noventa por cento) dos treinamentos considerados 
satisfatórios.  

Impacto do Treinamento no Trabalho (ITT) 

Mede o percentual de ações educacionais que 
atingiram grande impacto no trabalho. 

Tem como meta anual atingir no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) dos treinamentos com 
grande impacto no trabalho. 

Índice Físico de Educação (IFE) 

Percentual de horas que o empregado dedica, em 
média, para ações de educação. 

As informações são agrupadas mensalmente e a 
média geral é obtida anualmente. 

Índice de Investimento em Educação (IIE) 
Avalia, em termos financeiros, média do valor 
investido por empregado ao mês e o somatório 
acumulado no ano. 

Índice de Implantação do Plano de 
Educação e Desenvolvimento (IIP) 

Verifica o percentual de implantação das ações 
educacionais planejadas para o ano. 

Entidades Fornecedoras das Ações 
Educacionais (EFAE) 

Avalia o desempenho das entidades fornecedoras 
de treinamentos. 

Tem como meta anual atingir 100% (cem por 
cento) das entidades com desempenho 
satisfatório. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção  1 – Considerações Gerais 

1. O Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) promove: 

a) renovação permanente do quadro funcional e atualização de conceitos e 
tecnologias; 

b) cumprimento do papel social de geração de oportunidades de trabalho e 
aprendizado a estudantes; 

c) identificação e preparação de futuros profissionais para responder aos 
desafios do Sicoob; 

d) complementação do ensino e aprendizagem em conformidade com os 
currículos, programas e calendários escolares dos alunos/estagiários. 

2. O estagiário terá condição de adquirir experiência prática complementando o 
processo de ensino/aprendizagem, por meio do incentivo ao desenvolvimento 
das potencialidades individuais. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção  2 – Seleção 

1. Recomenda-se a contratação de estagiários de nível superior para o exercício 
de atividades pertinentes à área de formação. 

2. A solicitação de estagiários dever ser formalizada pela área interessada por 
meio do preenchimento do formulário Solicitação de Estagiário disponível no 
Título 3 deste Manual. 

3. A seleção dos estagiários será realizada com estudantes que apresentarem 
comprovação de matrícula e frequência em cursos de nível superior em 
instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). 

4. A contratação do estagiário é realizada em parceria com empresas conveniadas 
com as instituições de ensino superior e possui vigência máxima de 2 (dois) 
anos. 

5. A contratação do estagiário e o valor da bolsa de estágio estão condicionados à 
aprovação da diretoria executiva da entidade, mediante estudo do impacto 
orçamentário. 

6. O processo seletivo para a vaga de estágio será realizado conforme as etapas 
descritas no Capítulo 2-4, deste Manual. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção 3 – Desenvolvimento 

1. As ações educacionais de desenvolvimento e preparação dos estagiários são 
definidas no Plano de Educação e Desenvolvimento e têm o intuito de contribuir 
com a melhoria de desempenho, bem como preparar os estagiários para o 
mercado de trabalho e (ou) para uma possível contratação. 

2. O desenvolvimento de estagiários é realizado conforme as seguintes etapas: 

a) etapa 1: após a contratação, o estagiário participará de treinamento 
específico, disponível em 4 (quatro) cursos do Sicoob Educanet: 

a.1) Mundo Sicoob – Cooperativismo de Crédito e Institucional; 

a.2) Mundo Sicoob – Ética; 

a.3) Mundo Sicoob – Segurança da Informação; 

a.4) Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo. 

b) etapa 2: os estagiários participam de encontros presenciais com vivências 
de laboratório, oficinas de capacitação e dinâmicas de grupo que 
possibilitam aquisição das competências profissionais gerais do Sicoob. A 
aplicação dessa etapa compete ao responsável pelas atividades de gestão 
de pessoas, o qual deverá abordar os seguintes temas: 

b.1) integração dos estagiários; 

b.2) postura e imagem profissional; 

b.3) motivação; 

b.4) relacionamento interpessoal; 

b.5) excelência no atendimento ao associado/cliente; 

b.6) resolução de conflitos; 

b.7) técnicas para falar em público. 

c) etapa 3: para enriquecer o aprendizado dos estagiários, deverão ser 
disponibilizados treinamentos por meio da parceira com a entidade 
responsável pela operacionalização de programas de estágio dos 
estudantes.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção 3 – Desenvolvimento 

d) etapa 4: os estagiários poderão participar de visita técnica em cooperativa 
singular, escolhida a critério da entidade contratante, para aumentar o 
entendimento da área fim do Sicoob: 

d.1) as visitas possuem finalidade de observar a execução de atividades e 
situações profissionais cotidianas em tempo real, de atividades 
práticas e situações profissionais vividas na entidade; 

d.2) as visitas serão organizadas pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas e estão condicionadas à autorização do supervisor 
do estágio; 

d.3) para estagiários menores de 18 (dezoito) anos, somente será permitida 
visita com autorização dos responsáveis legais; 

d.4) para os estagiários contratados por cooperativa singular, a visita 
técnica será feita à cooperativa central ou ao Sicoob Confederação. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção 4 – Supervisão de Estágio 

1. A supervisão de estágio é realizada por meio do acompanhamento direto e 
imediato ao estagiário, proporcionando o pleno desempenho de ações, 
princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a 
vivência prática. 

2. O supervisor do estagiário deve, obrigatoriamente, ser da mesma área que o 
estagiário desempenha suas atividades. 

3. São atribuições do supervisor do estagiário: 

a) participar das reuniões convocadas pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas que visem tratar da gestão de estagiários; 

b) acompanhar, orientar e avaliar o estudante no desenvolvimento do estágio 
oferecendo feedback constante quanto ao seu desempenho, de maneira 
responsável e criteriosa, considerando o tempo na entidade e a condição de 
aprendiz; 

c) oferecer condições de participação nas ações educacionais; 

d) auxiliar na inclusão do estagiário à cultura organizacional do Sicoob e  ao 
cooperativismo; 

e) providenciar infraestrutura necessária para o desenvolvimento das 
atividades do estagiário; 

f) acompanhar o desempenho acadêmico do estagiário. 

4. São atribuições do estagiário: 

a) observar o Termo de Compromisso de Estágio e as normas estabelecidas 
pela entidade, bem como pelo supervisor de estágio; 

b) desempenhar com responsabilidade as atividades designadas; 

c) elaborar relatórios, quando solicitados; 

d) manter atitude ética conveniente ao desempenho profissional; 

e) zelar pelo material e equipamento sob sua responsabilidade; 

f) apresentar, semestralmente, o histórico escolar. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção  5 – Acompanhamento e Avaliação 

1. O estagiário é acompanhado, periodicamente, por meio de duas avaliações, 
disponíveis no Título 3 deste manual:  Avaliação do Estagiário; Avaliação do 
Estágio.   

2. A Avaliação do Estagiário tem como objetivo coletar informações a respeito do 
desenvolvimento do estagiário, apontando pontos fortes, fracos e atitudes a 
serem desenvolvidas. A avaliação é constituída pela Heteroavaliação – 
respondida pelo supervisor de estágio e pela Autoavaliação – respondida pelo 
estagiário.  

3. O resultado dessa avaliação é obtido pela média da heteroavaliação e da 
autoavaliação, consolidado ao responsável pelas atividades de gestão de 
pessoas e repassado aos envolvidos no processo. 

4. O estagiário e seu respectivo supervisor de estágio responderão, anualmente, a 
Avaliação do Estágio, que tem como objetivo avaliar a satisfação em relação às 
atividades desenvolvidas. Essa avaliação é mantida na entidade e poderá ser 
utilizada para proposição de melhorias.  

5. O contrato de estágio tem vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo 
mesmo período. As avaliações serão aplicadas conforme quadro a seguir: 

Proace Autoavaliação Hetero-avaliação Avaliação do estágio 

6 meses X x x 

12 meses X x x 

24 meses, se 
prorrogado 

x x x 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 8 – Programa de Acompanhamento de Estagiário (Proace) 
Seção  6 – Desligamento do Estagiário 

1. O desligamento ocorrerá por decisão espontânea do estagiário ou por iniciativa 
da entidade. 

2. Finalizado o período do estágio sem contratação, o responsável pelas 
atividades de gestão de pessoas encerrará o processo do contrato. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 9 – Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
Seção  1 – Considerações Gerais 

1. Os objetivos do Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
são: 

a) gerar oportunidades de trabalho e aprendizado a jovens; 

b) identificar futuros profissionais; 

c) preparar o jovem para o mercado de trabalho. 

2. A entidade deve possuir, no quadro funcional, menores aprendizes conforme 
exigência da legislação em vigor. 

3. O tipo de contrato com o menor aprendiz é de trabalho especial, ajustado por 
escrito e de prazo determinado, com duração máxima de 2 (dois) anos, sendo 
que a carga horária de trabalho do aprendiz não poderá exceder 6 (seis) horas. 

4. O empregador se compromete, nesse contrato, a assegurar ao jovem com idade 
entre 14 e 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica e compatível com o desenvolvimento físico, moral e 
psicológico. 

5. O aprendiz se comprometerá a executar, com zelo e diligência, as tarefas 
necessárias a essa formação.  

6. O Programa de Aprendizagem será desenvolvido por entidade qualificada para 
esse fim. 

7. O contrato especial com o menor aprendiz conterá, expressamente, as seguintes 
informações:  

a) jornada diária e semanal;  

b) definição da quantidade de horas teóricas e práticas; 

c) remuneração mensal;  

d) termos inicial e final do contrato, que devem coincidir com o início e término 
do curso de aprendizagem, previstos no respectivo Programa. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 9 – Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
Seção 2 – Seleção 

1. A seleção será realizada entre os jovens que apresentarem comprovação de 
matrícula e frequência no ensino fundamental ou médio em instituições 
devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). 

2. O processo seletivo para a vaga de menor aprendiz será realizado conforme as 
etapas descritas no  Capítulo 2-4 deste manual.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 9 – Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
Seção 3 – Desenvolvimento 

1. O desenvolvimento e a preparação dos aprendizes serão realizados a partir de 
ações educacionais definidas no Plano de Educação e Desenvolvimento do 
Sicoob. 

2. As ações indicadas objetivam melhorar o desempenho e preparar os aprendizes 
para o mercado de trabalho e (ou) para possível estágio na entidade. 

3. As ações educacionais para desenvolvimento devem ser realizadas conforme as 
seguintes etapas: 

a) etapa 1: após a contratação, o menor aprendiz passará por treinamento 
específico, realizado em três cursos por meio do Sicoob Educanet, entre os 
quais serão apresentados:  

a.1) Mundo Sicoob – Cooperativismo de Crédito e Institucional; 

a.2) Mundo Sicoob – Ética; 

a.3) Mundo Sicoob – Segurança da Informação. 

b) etapa 2: são realizados encontros presenciais com vivências, oficinas de 
capacitação e dinâmicas de grupo possibilitando aquisição das seguintes 
competências organizacionais: orientação para resultados, iniciativa e 
criatividade, trabalho em equipe, autogestão e qualidade no atendimento. 
Esta etapa compete ao responsável pelas atividades de gestão de pessoas, 
a qual abordará os temas: 

b.1) integração dos menores aprendizes; 

b.2) postura e imagem profissional; 

b.3) motivação;  

b.4) excelência no atendimento ao associado/cliente. 

c) etapa 3: é obrigatória a participação do menor aprendiz, uma vez por 
semana, na ação Sócio Educativa da empresa parceira, responsável pelo 
contrato deste empregado 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 9 – Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
Seção  4 – Supervisão do Menor Aprendiz 

1. A supervisão do menor aprendiz será realizada por meio de entrevistas, 
reuniões, contatos formais e informais com o jovem e sua família, bem como, 
visitas de profissionais da empresa parceira à entidade. 

2. As entidades devem auxiliar a empresa parceira na supervisão e avaliação do 
menor contratado, assegurando-lhes acesso ao local de trabalho e a qualquer 
informação ou documentação necessária. 

3. As entidades contratantes devem fornecer à empresa parceira informações a 
respeito do comportamento, das atitudes, de eficiência, da educação e do 
progresso do empregado menor aprendiz, quando solicitadas e sempre que 
julgar necessário. 

4. São atribuições do supervisor do menor aprendiz: 

a) participar das reuniões convocadas pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas que visem a tratar da gestão dos menores aprendizes; 

b) acompanhar, orientar e avaliar o menor aprendiz no desenvolvimento de 
suas atividades oferecendo feedback constante quanto ao seu desempenho; 

c) garantir processo de transmissão de conhecimentos por etapas organizadas, 
do mais simples ao mais complexo; 

d) auxiliar na inserção do menor aprendiz à cultura organizacional do Sicoob e 
ao cooperativismo ; 

e) prover infraestrutura necessária para realização das atividades; 

f) acompanhar o desempenho educacional do menor aprendiz. 

5. São atribuições do menor aprendiz: 

a) observar o Contrato de Trabalho e as normas complementares; 

b) desempenhar com responsabilidade as atividades designadas;  

c) manter atitude ética conveniente ao desempenho profissional; 

d) zelar pelo material e equipamento sob sua responsabilidade, inclusive o 
material didático oferecido pela empresa parceira; 

e) manter a frequência mínima obrigatória no curso de formação disponibilizado 
pela empresa parceira. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 9 – Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
Seção  5 – Acompanhamento e Avaliação 

1. O acompanhamento do menor aprendiz é periódico e realizado por meio da 
Avaliação do Menor Aprendiz, disponível no Título 3 deste Manual, que 
demonstra pontos fortes, fracos e atitudes a serem desenvolvidas. 

2. A avaliação deve ser realizada semestralmente e ao final de cada avaliação será 
preenchido nos campos destinados à definição do resultado prorrogação do 
contrato ou dispensa. 

3. O resultado da avaliação será comunicado ao aprendiz pelo seu supervisor 
responsável.  

4. Caso a empresa parceira possua formulário próprio para avaliação do menor 
aprendiz, a entidade contratante deverá realizar as duas avaliações. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 9 – Programa de Acompanhamento do Menor Aprendiz (Proama) 
Seção 6 – Desligamento do Menor Aprendiz 
 
1. O desligamento ocorrerá, conforme legislação vigente, nas seguintes situações: 

a) no encerramento do contrato; 

b) quando o menor aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos de idade; 

c) por decisão da entidade empregadora; 

d) ausência injustificada na escola que implique perda do ano letivo; 

e) a pedido do aprendiz. 

2. É interesse da entidade formar e desenvolver menor aprendiz para que 
permaneça no quadro de empregados como estagiário e continue se 
desenvolvendo no Sicoob. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 10 – Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 

(Proape) 
Seção 1 – Considerações Gerais 
 
1. A entidade que possui 100 (cem) ou mais empregados deverá ter quadro 

composto, na forma da legislação em vigor, de 2 (dois) a 5% (cinco por cento) de 
empregados beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
conforme segue: 

a) até 200 (duzentos) empregados: 2% (dois por cento) 

b) de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) empregados: 3% (três por cento) 

c) de 501 (quinhentos e um) a 1000 (mil) empregados: 4% (quatro por cento) 

d) acima de 1001 (mil e um) empregados: 5% (cinco por cento) 

2. A contratação de pessoa portadora de deficiência segue o mesmo procedimento 
adotado para qualquer empregado, com os mesmos direitos e benefícios. 

3. O empregado portador de deficiência pode ter horário flexível e reduzido, 
quando necessário, com salário proporcional, conforme legislação em vigor. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 10 – Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 

(Proape) 
Seção 2 – Seleção e Perfil da Pessoa Portadora de Deficiência 

1. O processo seletivo para a vaga de beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência será realizado conforme as etapas descritas no 
Capítulo 2-4 deste Manual. 

2. Os instrumentos utilizados na seleção de pessoal serão acessíveis às diferentes 
deficiências. Os candidatos deverão informar, antecipadamente, as 
necessidades especiais para participação no processo seletivo. 

3. A condição de pessoa portadora de deficiência deve ser comprovada por meio 
de Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS e laudo médico 
emitido por médico do trabalho que ateste a deficiência, na forma da legislação 
em vigor. 

4. No laudo médico deverá constar o tipo de deficiência e o código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID), publicada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

5. A entidade deverá possuir autorização expressa do empregado para tornar 
pública a sua condição. 

6. Nos casos de deficiência auditiva e visual é necessário apresentar exames de 
audiometria e oftalmológico, respectivamente. Quanto à deficiência intelectual, é 
aceito laudo elaborado por psicólogo. 

7. Os laudos médicos deverão estar claros e bem explicados para evitar problemas 
na admissão e com o Ministério Público do Trabalho e (ou) Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 10 – Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 

(Proape) 
Seção 3 – Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

1. O Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência (Proape) tem 
como objetivo principal promover a integração entre os empregados da entidade, 
independentemente de qualquer diferença aparente. 

2. A primeira iniciativa do Programa é providenciar as adaptações físicas 
necessárias ao desempenho das atividades, de acordo com a deficiência, tais 
como: 

a) instalações de rampas; 

b) banheiros adaptados para cadeiras de rodas; 

c) sinais sonoros; 

d) instruções em braile para deficientes visuais, entre outros. 

3. Os empregados serão preparados pela entidade para acolhimento dos novos 
colegas, por meio de ações de treinamento e sensibilização. 

4. Deve ser constituído Comitê de Inclusão, por região, composto por empregados 
designados pelo responsável pelas atividades de gestão de pessoas com função 
de coordenar atividades nas fases de planejamento, implantação e 
acompanhamento do Programa. 

5. As fases a serem seguidas pelo Comitê de Inclusão são: 

a) avaliação da estrutura física: identificar as adaptações necessárias a 
estrutura física, a fim de garantir segurança e mobilidade de empregados 
portadores de deficiências; 

b) planejamento do processo seletivo: adequar entrevistas, dinâmicas de grupo 
e aplicação de testes às necessidades especiais dos candidatos; 

c) mapeamento das funções: determinar os tipos de deficiências que se 
adequarão melhor às funções existentes, a fim de garantir a qualidade na 
realização do trabalho; 

d) parcerias: firmar parcerias com instituições que trabalham com portadores 
de deficiência a fim de divulgar vagas e realizar palestras de sensibilização; 

e) sensibilização: palestras com foco na eficiência e não na deficiência, as 
quais poderão ser ministradas por palestrantes especialistas ou pelos 
deficientes que trabalham com sensibilização de gestores e empregados. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 10 – Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 

(Proape) 
Seção 3 – Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

6. É responsabilidade dos gestores dos empregados portadores de deficiência o 
gerenciamento das dificuldades aparentes. 

7. São temas para abordagem na sensibilização: 

a) o modo de se relacionar com as pessoas portadoras de deficiência; 

b) a forma de tratar as pessoas portadoras de deficiência; 

c) a forma adequada de se comunicar; 

d)  o combate ao preconceito e a discriminação contra pessoas portadoras de 
deficiência; 

e) as maneiras de romper barreiras psicológicas que dificultam o entendimento 
das pessoas sobre o tema; 

f) outros temas que tenham como objetivo atender demandas em deficiências 
específicas. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 10 – Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 

(Proape) 
Seção 4 – Avaliação e Desligamento 

1. A avaliação de desempenho será realizada conforme necessidades específicas 
do empregado portador de deficiência. 

2. No momento da avaliação, é necessário verificar as adaptações do posto de 
trabalho às condições físicas do empregado portador de deficiência. 

3. Essa avaliação diferenciada será conduzida de forma que o empregado portador 
de deficiência possa participar dos processos de promoção. 

4. O desligamento ocorrerá por decisão espontânea do empregado ou por iniciativa 
da entidade. 

5. Não há estabilidade para o empregado portador de deficiência. 

6. A dispensa somente ocorrerá após contratação de substituto em condição 
semelhante. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 11 – Programa de Acompanhamento de Trainee (Proat) 
Seção 1 – Características Gerais 

1. O objetivo desse Programa é atrair, reter e desenvolver jovens talentos que: 

a) trabalhem bem em ambientes com diversidade de valores, ideias e pessoas;  

b) possuam interesse em aprofundar o conhecimento no ramo do 
cooperativismo de crédito; 

c) possuam comprometimento no trabalho e nas relações pessoais; 

d) busquem desafios e novas responsabilidades;  

e) saibam identificar e aproveitar constantes oportunidades de aprendizado. 

2. O Proat tem duração de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses, visando a 
proporcionar troca de experiências e conhecimentos necessários para a 
maximização do potencial do trainee. 

3. Nesse período, o empregado trainee é orientado e acompanhado pelo gestor da 
área, de forma contínua e diferenciada.  

4. O empregado trainee desenvolve-se na sua área de formação e participa de 
treinamentos, cursos voltados à gestão de carreira e de conhecimento de 
processos de uma ou mais áreas da entidade. 

5. As vantagens desse Programa para o Sicoob são: 

a) dispor de mão de obra qualificada e sem vícios; 

b) formar agentes de mudança; 

c) profissionalizar a entidade; 

d) motivar o desenvolvimento contínuo de postura profissional generalista; 

e) fortalecer habilidades de trabalho em equipe; 

f) sintonizar os jovens profissionais com filosofia, valores, missão, visão e 
negócios da entidade; 

g) incentivar postura criativa, inovadora e construtiva frente à realidade; 

h) desenvolver alta orientação para a busca de resultados; 

i) contar com pessoas e talentos que tragam resultados concretos e 
significativos para a entidade. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 11 – Programa de Acompanhamento de Trainee (Proat) 
Seção 2 – Seleção 

1. São pré-requisitos para ingressar no Proat: 

a) ter perfil exigido pela área de interesse e estar alinhado à cultura do Sicoob; 

b) ser recém-formado, até 2 (dois) anos de formado ou estar faltando 1 (ano) 
para conclusão do curso; 

c) ter na época da seleção, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos. 

2. Os procedimentos de contratação do empregado trainee são os mesmos 
adotados para qualquer empregado, bem como os direitos e benefícios. 

3. São etapas da seleção de empregado trainee: 

a) etapa 1: fase classificatória e consiste no recebimento de currículos por meio 
de endereço eletrônico ou outro meio de comunicação; 

b) etapa 2: fase eliminatória, com entrevista coletiva, dinâmica de grupo e 
testagem do comportamento do candidato quando exposto a um grupo de 
pessoas e a situações reais, sendo que: 

b.1) a entrevista coletiva auxiliará na coleta de informações profissionais e 
pessoais, bem como na avaliação do perfil do candidato; 

b.2) a dinâmica de grupo objetiva avaliar, na prática, os conhecimentos, 
habilidades e atitudes descritas na Análise e Descrição de Cargos; 

b.3) a testagem consiste na avaliação psicológica da personalidade, das 
habilidades do relacionamento interpessoal e do raciocínio. Os testes 
são escolhidos conforme o perfil profissional constante da Análise e 
Descrição de Cargos. 

c) etapa 3: fase eliminatória que consiste em entrevista técnico-
comportamental, realizada de forma individual, estruturada e fechada, com 
utilização de roteiros pré-estabelecidos baseados nos perfis de 
competências desejáveis, conduzida pelo responsável pelas atividades de 
gestão de pessoas e pelo gestor da área requisitante. 

d) etapa 4: fase eliminatória, em que o candidato classificado passará pelo 
exame médico admissional, realizado por empresa especializada em 
medicina e segurança do trabalho, com o intuito de atestar a integridade 
física do candidato.  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 11 – Programa de Acompanhamento de Trainee (Proat) 
Seção 3 – Desenvolvimento 

1. O desenvolvimento da formação do empregado trainee é baseado nas 
competências e valores do Sicoob, definidas no Plano de Educação, com o 
objetivo de melhorar o desempenho e garantir progressão. 

2. As ações educacionais do Plano de Educação são disponibilizadas no 
Calendário Anual de Educação do Sicoob. 

3. A preparação do profissional ocorrerá por meio de ações nas quais passará por 
intenso processo de desenvolvimento, baseada no treinamento on the job, 
realizado a partir do acompanhamento da prática das atividades por supervisor 
com a mesma formação profissional, se possível. 

4. Esse Programa também envolve capacitação nas habilidades, de 
relacionamento interpessoal, liderança e trabalho em equipe, dentre outras. 

5. A técnica utilizada é a mentoring ou mentoriamento, composta por sessões de 
aconselhamento que possibilitam aquisição de habilidades decisivas na vida 
profissional e no entendimento dos valores da entidade. 

6. As ações de mentoriamento as quais serão utilizadas ao longo do Proat são: 

a) sessões de feedback com o responsável pelas atividades de gestão de 
pessoas, a partir dos resultados dos testes psicológicos (Inventário de 
Habilidades Sociais (IHS) e Inventário Fatorial de Personalidade (IFP)); 

b) sessões de trabalho com o responsável pelas atividades de gestão de 
pessoas, com objetivo de desenvolver habilidades comportamentais 
baseadas em discussões de livros; 

c) avaliações de desempenho. 

7. Dependendo da área de atuação e da necessidade, o empregado trainee terá a 
oportunidade de trabalhar em outras áreas, a fim de conhecer a entidade de 
forma ordenada. 

 



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
150/191 

 
 

Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 11 – Programa de Acompanhamento de Trainee (Proat) 
Seção 4 – Desligamento 

1. O desligamento do trainee ocorrerá por decisão espontânea do empregado ou 
por iniciativa da entidade. 

2. A Entrevista de Desligamento será realizada pelo responsável pelas atividades 
de gestão de pessoas. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 12 – Programa de Reconhecimento e Recompensa 
Seção 1 – Considerações Gerais 

1.  O Programa de Reconhecimento e Recompensa foi desenvolvido como 
ferramenta integrante da metodologia da Gestão do Desempenho e do Plano de 
Carreiras.  

2.  Os objetivos do Programa de Reconhecimento e Recompensa são:  

a) contribuir de maneira distinta nos objetivos e metas estratégicas;  

b) atender à Política Institucional Gestão de Pessoas do Sicoob, contemplando, 
aprimoramentos que visem à retenção de talentos, a valorização das 
pessoas e o oferecimento de oportunidades de desenvolvimento, de forma a 
permitir o estabelecimento de um ambiente de harmonia, criatividade e 
inovação. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 12 – Programa de Reconhecimento e Recompensa  
Seção 2 – Reconhecimento e Recompensa 

1. O reconhecimento é utilizado para valorizar um esforço, um comportamento, 
uma ação ou resultado significativos, que fizeram diferença. É o ato de 
demonstrar o reconhecimento, aprovação e satisfação por uma atividade ou 
serviços prestados. 

2. Ações de reconhecimento devem ser praticadas como forma de reforçar o alto 
desempenho e deve ser aplicada imediatamente, para reforçar o processo. Nem 
sempre é possível associar esses resultados positivos com remuneração, mas 
certamente é necessário que os empregados percebam que foram valorizados. 

3. A recompensa deve ser usada para resultados diferenciados e tangíveis, bem 
como, despertar um sentimento de gratificação. Ela poderá ser feita através do 
acesso a bens e serviços que despertem percepção de valor para o empregado 
a ser recompensado, mas sempre que possível deve guardar relação com o 
resultado ou desempenho em questão. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 12 – Programa de Reconhecimento e Recompensa 
Seção 3 – Ações de Reconhecimento e Recompensa 

1. Embora a metodologia da Gestão do Desempenho não esteja voltada para 
práticas de remuneração, haverá necessidade de estabelecer ações de 
reconhecimento e recompensa, pois a medição do desempenho despertará no 
avaliado a necessidade de um tratamento diferenciado, tão mais destacado seja 
o desempenho por ele apresentando. 

2. É importante que o alto desempenho seja reconhecido para reforçar as atitudes 
positivas e a contribuição para o resultado do negócio.  

3. Sendo assim, serão reconhecidos e recompensados os empregados que tiverem 
desempenhos acima da expectativa e desempenho excepcional.  

4. Este Programa não tem o intuito apenas de recompensar e reconhecer os 
resultados oriundos da avaliação formal de desempenho, pois ao longo do ano, 
aquele empregado que apresentar um resultado significativo em determinada 
ação, também poderá ser reconhecido ou recompensado. 

5. A avaliação para aplicação das ações de reconhecimento e (ou) recompensa 
será realizada por meio da Matriz de Desenvolvimento: 

Resultado/Matriz de 
desenvolvimento 

Ações propostas Reconhecimento Recompensa 

Acima da expectativa 

Apresentação de projetos em 
reuniões e (ou) eventos. 

X  

Liberação de verba para 
desenvolvimento de ações 
específicas da área. 

 X 

Custear 70% (setenta por 
cento) de pós graduação.  

 X 

Crédito para viagem de fim 
de semana. 

 X 

Crédito em compra de livro.  X 

Custear 100% (cem por 
cento) da assinatura de 
revista técnica. 

X X 

Participação em feiras e (ou) 
congressos. 

X  
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 12 – Programa de Reconhecimento e Recompensa 
Seção 3 – Ações de Reconhecimento e Recompensa 
 

Resultado/Matriz de 

desenvolvimento 
Ações propostas Reconhecimento Recompensa 

 Conceder a opção de 
escolher a participação em 
um projeto. 

X  

Café da manhã.  X 

Visita técnica/intercâmbio. X  

Divulgação de resultados 
obtidos em jornais internos. 

X  

Vale-compras.  X 

Excepcional 

Realizar evento para 
homenagear os destaques. 

X  

Realizar evento que envolva 
a família. 

X  

Custear 100% (cem por 
cento) de pós graduação. 

 X 

Crédito em passagem aérea.  X 

Divulgação de resultados 
obtidos em jornais internos. 

X  

Visita técnica/intercâmbio. X  

Promoção vertical ou 
horizontal. 

 X 

6. Outras ações poderão ser sugeridas pelas gerências e avaliadas pelas 
respectivas Diretorias Executivas das entidades do Sicoob. 

7. Os princípios fundamentais para aplicação de ações de reconhecimento e 
recompensa são: 

a) neutralidade e imparcialidade no momento da avaliação; 

b) análise crítica e ponderada; 

c) seriedade e profissionalismo; 

d) clareza e compreensão; 

e) integração com os Projetos de Gestão de Pessoas como: Plano de 
Carreiras; Programa de Gestão de Desempenho e Plano de Educação. 

8. As ações de reconhecimento e recompensa devem ser valorizadas nas mais 
diversas formas como projeções, promoções, treinamentos, etc. Essa variedade 
permite flexibilidade em relação ao custo e mais oportunidade aos empregados 
de terem seus desempenhos reconhecidos e recompensados. 
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 12 – Programa de Reconhecimento e Recompensa 
Seção 3 – Ações de Reconhecimento e Recompensa 

9. É de extrema importância o cuidado para que as ações não se tornem comuns a 
ponto de perderem o seu real significado e tornarem-se alvo de reivindicações. 

10. Não é recomendável que uma mesma equipe tenha todos os seus integrantes 
recompensados com a mesma ação, a não ser quando se tratar de um resultado 
específico feito por um grupo de trabalho. A ação deve ser orientada pelo 
resultado final da avaliação. 

11. As ações de reconhecimento e recompensa serão sugeridas pela chefia 
imediata, após realizar a avaliação final do empregado. Posteriormente, serão 
encaminhadas para avaliação e deliberação da Diretoria Executiva. 

12. Os gestores poderão solicitar que a avaliação de sua equipe seja realizada pelo 
gestor de uma equipe distinta.   
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Título 2 – Gestão de Pessoas 
Capítulo 12 – Programa de Reconhecimento e Recompensa 
Seção 4 – Disposições finais 

1. O Programa de Reconhecimento e Recompensa não se aplica aos estagiários, 
ao menor aprendiz e aos colaboradores terceirizados. 

2. O recurso financeiro necessário para viabilizar o presente programa é oriundo do 
orçamento financeiro e será definido anualmente ao final do exercício. 

3. A oferta das ações de reconhecimento e recompensa estará condicionada a uma 
avaliação periódica do Programa e a disponibilidade orçamentária. 

4. As ações de reconhecimento e recompensa serão implementadas uma vez ao 
ano, caso tenha disponibilidade orçamentária. 

5. Os termos deste programa se aplicam a partir da sua publicação e será revisto 
sempre que se fizer necessário. 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 1 – Planilha para Mapeamento de Competências Específicas 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 2 – Análise e Descrição de Cargos e Competências  
 

Descrição e Análise de Cargos do Sicoob Confederação 

Nomenclatura do cargo: Gerente 

Eixo de atuação:  

Espaço ocupacional:  

Macroprocesso:  

Função:  

Classe: 

Subordinação:  

 

1. Descrição sumária 

  

2. Descrição detalhada 

  

3. Análise do cargo – especificações do cargo 

3.1 Requisitos básicos 

 Gerente 

Escolaridade exigida  

Experiência exigida  
 

Competências profissionais gerais exigidas 

 Peso 

Orientação para Resultados 5 

Gestão da Informação 5 

Iniciativa  5 

Criatividade 5 

Trabalho em Equipe 5 

Autogestão 5 

Foco no associado / cliente 5 

Liderança 5 

Gestão de Processos/Riscos 5 

Conhecimentos exigidos 
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3.2 Requisitos Mentais 

Requisitos/características exigidas Formas de aferição 

  

  

3.3 Requisitos físicos 

a) esforço físico: 

b) concentração mental: 

c) acuidade visual:  

3.4 Responsabilidades 

 Gerente 

Erro  

Dinheiro, Títulos e 
Documentos 

 

Contato 
 

- interno:  
- externo:  

Informações confidenciais  

Supervisão de pessoal  

Materiais/equipamentos  

3.5 Condições de trabalho 

a) ambiente de trabalho: 

b) riscos Envolvidos no trabalho: 

Aprovações 

 

 

 
  



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
161/191 

 
 

Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 2 – Análise e Descrição de Cargos e Competências  
 

Descrição e Análise de Cargos do Sicoob Confederação 

Nomenclatura do cargo: Analista 

Eixo de atuação:  

Espaço ocupacional:  

Macroprocesso:  

Função:  

Classe: 

Subordinação:  
 

1. Descrição sumária 

  

2. Descrição detalhada 

  

3. Análise do cargo – especificações do cargo 

3.1 Requisitos Básicos 

 Sênior Pleno Júnior Trainee 

Escolaridade exigida     

Experiência exigida     

Competências profissionais gerais exigidas 

 Peso 

Sênior Pleno Júnior Trainee 

Orientação para Resultados 4 4 4 4 

Gestão da Informação 4 3 2 1 

Iniciativa 4 3 2 1 

Criatividade 4 3 2 1 

Trabalho em Equipe 4 3 2 1 

Auto gestão 4 3 2 1 

Foco no associado / cliente 4 4 4 4 

 

  

    

     

     

     

     

     

Conhecimentos exigidos 
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Sênior Pleno Júnior Trainee 

     

     

     

     

     

 

3.2 Requisitos Mentais 

Requisitos/características exigidas Formas de aferição 

  

  

  

  

  

3.3 Requisitos físicos 

a)  esforço físico: 

b)  concentração mental: 

c)  acuidade visual:  

3.4 Responsabilidades 

 Sênior Pleno Júnior Trainee 

Erro      

Dinheiro, títulos e documentos     

Contato 
- interno:  
- externo: 

- interno:  
- externo: 

- interno:  
- externo: 

- interno:  
- externo: 

Supervisão de pessoal     

Material/equipamentos     

3.5 Condições de trabalho 

a) ambiente de trabalho: 

b) riscos envolvidos no trabalho: 

Aprovações 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 3 – Tabela de Pesos para o Campo Competências Profissionais 

Gerais Exigidas  
 

Tabela de pesos para o campo Competências profissionais gerais exigidas 

  Gerente 
Supervisor 
/ Assessor 

Analista Sênior 
/ Especialista 

Analista 
Pleno 

Analista 
Junior 

Analista 
Trainee 

Assistente 
/ Agente 

Orientação para 
resultados 5 5 4 4 4 4 4 

Gestão da 
informação 5 4 4 3 2 1 1 

Iniciativa 5 4 4 3 2 1 1 

Criatividade 5 4 4 3 2 1 1 

Trabalho em 
equipe 5 4 4 3 2 1 1 

Auto gestão 5 4 4 3 2 1 1 

Foco no 
associado/cliente 5 5 4 4 4 4 4 

Liderança 5 4 X X X X X 

Gestão de 
Processos/ 
Riscos 5 4 X X X X X 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 4 – Acompanhamento de Desempenho  
 

 

Mapeamento das Competências para Reconhecimento e Recompensa 

 
      

Gestores 
          

Orientação para resultados           

Gestão da informação           

Iniciativa           

Criatividade           

Trabalho em equipe           

Autogestão           

Foco no associado/cliente           

Liderança           

Gestão de Processos/ Riscos           

      

      Mapeamento das competências para Reconhecimento e Recompensa 

      Empregados por área 
     

      Competências A B C D E 

Orientação para resultados           

Gestão da informação           

Iniciativa           

Criatividade           

Trabalho em equipe           

Autogestão           

Foco no associado/cliente           
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Título 3 – Modelos e Formulários 
Capítulo 5 – Relatório Individual de Desempenho  
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Título 3 – Modelos e Formulários 
Capítulo 6 – Solicitação de Pessoal 
 

 

 
  

 

Classe do cargo: Numero de vagas: 

Data da solicitação: Mês para admissão:      

(   ) interno

Visto solicitante: Visto área de RH:

Forma de recrutamento

DE ACORDO

Visto órgão executivo:

Remuneração: R$

Testes psicológicos: 

Testes de conhecimento: 

(  ) externo

Competências necessárias:

Idioma(s):   

Conhecimentos técnicos:

Conhecimentos de informática:  

Certificações:

PROCEDIMENTO TÉCNICO (preenchimento área de Recursos Humanos)

Setor: 

(   ) aumento de efetivo

Faixa etária: N/A

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

PERFIL DO CANDIDATO

Tempo/ atividade/ porte da entidade:

Escolaridade: 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

(   ) sim          (   ) não

(   ) substituição

Vaga prevista em orçamento?

(   ) sim          (   ) não

Nome do empregado substituído:

SOLICITAÇÃO DE PESSOAL

CONFIDENCIAL

Disponibilidade para viagens?  

Cargo: 
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Título 3 – Modelos e Formulários 
Capítulo 7 – Modelo de Entrevista 
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Título 3 – Modelos e Formulários 
Capítulo 8 – Parecer do Processo Seletivo 
 
 

 
PARECER DO PROCESSO SELETIVO 

 CANDIDATO XX/XX 
 

Área de Recursos Humanos 
dd/mm/aaaa 
              

1. IDENTIFICAÇÃO 

Solicitante:  Nº. Processo: xx/xx 

Nome:  Idade:  

Data de nascimento:  Escolaridade:  

Metodologia do Processo Seletivo:  

Demanda do parecer:  

Tipo de recrutamento: (    ) interno    (    ) externo   (    ) outros ___________________ 

Remuneração pretendida:  

 

2. FORMAÇÃO E CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 
 
 
 

 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/EXPECTATIVAS 

   
 
   
 

 

4. PERFIL TÉCNICO E (OU) PSICOLÓGICO 

     
 

   
 

 
Nome do Psicólogo (quando houver avaliação psicológica).                              
CRP xx/xxxx 

 

5. CONCLUSÃO/ENCAMINHAMENTO 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 9 – Parecer de Encaminhamento do Candidato 
 

 
PARECER DE ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATO 

Área de Recursos Humanos 

dd/mm/aaaa 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Responsável pela seleção: 

Solicitante:  Nº. Processo: xx/xx 

Nome:  Idade:  

Data de nascimento:  Escolaridade:  

Metodologia do processo seletivo:  

Demanda do parecer:  

Tipo de recrutamento: (    ) interno    (    ) externo   (    ) outros ___________________ 

Remuneração pretendida:  

 

2. FORMAÇÃO E CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 
 

 

3. PERFIL TÉCNICO E (OU) PSICOLÓGICO 

 
 

 

4. CONCLUSÃO / ENCAMINHAMENTO 
 
 
 
 

 

Data: __/__/__ 
 

 
 

_____________________ 
Carimbo e assinatura gestor RH 

Data: __/__/__ 
 

 
 

_____________________ 
Carimbo e assinatura gestor da vaga 

Data: __/__/__ 
 

 
 

_____________________ 
Carimbo e assinatura Superintendente 

Data: __/__/__ 
 

 
 

_____________________ 
Carimbo e assinatura Diretor 
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Título 3 – Modelos e Formulários 
Capítulo 10 – Controle do Processo de Recrutamento e Seleção 
 

 
 

Cargo vago: Classe do cargo: Nível do cargo:

Número de vagas: Setor: Chefia imediata:

Data da solicitação: Mês para admissão:      

(   ) aumento de efetivo

Vaga prevista em orçamento?

(   ) sim          (   ) não

(   ) interno

Número de currículos recebidos: Número de currículos triados:

(   ) sim    (   ) não Número de participantes: Número de candidatos pré-

selecionados:

Testes aplicados: Número de participantes: Número de candidatos pré-

selecionados:

Testes aplicados: Número de participantes: Número de candidatos pré-

selecionados:

Entrevistadores: Número de entrevistados: Número de candidatos pré-

selecionados:

Visto RH:

PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO

Etapas de seleção

Triagem currículos

Avaliação de Conhecimento

Avaliação Psicológica

(   ) externo

Dinâmica de Grupo

Entrevista Técnico-comportamental

CONTROLE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Forma de recrutamento

MOTIVO DA SELEÇÃO

(   ) substituição

Nome do empregado substituído:
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 11 – Avaliação do Período de Experiência – 45 dias 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 12 – Avaliação do Período de Experiência – 90 dias 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 13 – Solicitação de Demissão de Pessoal 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 14 – Entrevista de Desligamento 
 

 
 

 

Cargo: Setor: Chefia imediata: 

Data admissão:      /      / Data demissão:      /      / Tempo de empresa:

(   ) demissionário (   ) demitido (   ) aposentado

(   ) inadaptação ao cargo (   ) justa causa

(   ) insatisfação Salarial (   ) não informado

(   ) insatisfação com o Sicoob (   ) redução de quadro

(   ) problemas de relacionamento com o 

gerente

(   ) problemas de relacionamento com o 

gerente

(   ) problemas de relacionamento com a equipe 

de trabalho

(   ) problemas de relacionamento com a 

equipe de trabalho

(   ) problemas de Saúde (   ) reprovado no período de experiência

(   ) recolocação no mercado de trabalho (   ) inadaptação ao cargo

(   ) problemas particulares (   ) desempenho insatisfatório

(   ) outros (   ) outros

Itens  avaliados SIM NÃO

Você recebeu orientações sobre as 

atividades inerentes ao cargo que ocupou?

Na sua avaliação os treinamentos 

recebidos foram suficientes para a 

execução de suas atividades? 

Você recebeu orientações a respeito das 

normas e procedimentos internos durante 

sua permanência nesta entidade?

Você gostava das atividades que 

desempenhava?

Existe alguma função nesta entidade que 

você gostaria de ter desempenhado?

Você recebeu feedback  sobre seu 

desempenho? 

Você classificaria como satisfatório seu 

desenvolvimento profissional?

O seu relacionamento com a chefia 

imediata era bom? 

O seu relacionamento com a equipe de 

trabalho era bom? 

Os recursos oferecidos para o 

desempenho de suas atividades eram 

satisfatórios? 

Você percebeu perspectivas de 

desenvolvimento profissional no Sicoob?

Você indicaria esta entidade como um 

bom local de trabalho?

Comentários do entrevistador

Nome do empregado:

ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO

Escala de avaliação

Motivo do desligamento 

Preenchimento GEPES

Comentários do ex-empregado:
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 15 – Ações Educacionais 
 

Educação Cooperativa  

A Educação Cooperativa consiste na preparação do associado/cliente e da comunidade para a 
participação efetiva na cooperativa estimulando a consciência de grupo, gerando a participação dos 
membros e capacitando - os para o desenvolvimento da cooperativa como uma organização de 
excelência. 

Atualmente, percebe-se no sistema cooperativo, o desconhecimento por parte dos associados/clientes 
das reais funções e razões de existir de uma cooperativa. Da mesma forma as cooperativas em sua 
maioria tem dedicado maior atenção aos aspectos de gestão econômica e eficiência técnica da 
cooperativa.  

O Sicoob, considerando a importância da Educação Cooperativa e objetivando promover a 
compreensão dos associados/clientes e da comunidade sobre a sociedade cooperativa, especialmente 
das cooperativas de crédito, apresenta ações que podem ser desenvolvidas pelas cooperativas com o 
objetivo de disseminar a cultura da cooperação. 

Associados 

INCOOP – Integração de Cooperados 

Objetivo: difundir os princípios cooperativistas, aproximar os associados/clientes das necessidades da 
sua cooperativa e integrá-los. 

Beneficiários: associados/clientes. 

Introdução ao Cooperativismo de Crédito  

Objetivo: oferecer palestras semestrais a todos os novos associados com informações sobre o sistema 
de cooperativismo de crédito no Brasil, no mundo e o Sistema Sicoob. 

Beneficiários: todos os novos associados/clientes das cooperativas de crédito. 

Gestão de Finanças Pessoais  

Objetivo: capacitar os associados/clientes para entender a dinâmica do planejamento das finanças 
pessoais para a melhor administração dos recursos próprios e de familiares. 

Beneficiários: associados/clientes. 

 

Crianças 

Programa de Educação Financeira para crianças 

Objetivo: estimular o hábito da poupança no público infantil. O Programa de Educação Financeira para 
crianças permite que as cooperativas desenvolvam trabalho, em escolas públicas e particulares, dando 
ênfase à importância do planejamento financeiro para a realização dos sonhos. O Programa foi 
idealizado pelo Bancoob e para facilitar o ensino, o banco criou um kit, composto por cofrinho, cartilha 
e bolsa, e que pode ser utilizado para incentivar e estimular os participantes do programa. 

Beneficiários: crianças de 4 a 12 anos, moradoras das 20 unidades da Federação. 
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Peça Teatral em prol de escolas, instituições de caridade e assistência social 

Objetivo: ensinar o público infantil, por meio de apresentações de peças teatrais, com temas que 
conscientizem sobre a importância do cooperativismo, noções de economia, educação financeira e 
sustentabilidade e que possam ser aplicadas no cotidiano. As cooperativas podem realizar parcerias 
com as secretarias de Educação e Cultura de suas cidades para a realização dos eventos. 

O evento de iniciativa da cooperativa Sicoob Cocresul, além de mostrar que todos são peças 
fundamentais na construção de um mundo ideal, arrecadou alimentos para famílias necessitadas da 
região. 

Beneficiários: escolas, instituições de caridade e assistência social. 

Encontro de Crianças Cooperativas ou Coopera Criança 

Objetivo: aproximar as crianças dos valores do cooperativismo, incentivando-as com brincadeiras e 
jogos para a prática da cooperação e do voluntariado no cotidiano, visando a promoção de valores e 
atividades essenciais para o bem comum.  

Beneficiários: filhos de associados/clientes e empregados das cooperativas. 

Jovens 

Programa Juventude e Cooperação e (ou) Cooperjovem 

Objetivo: inserir o cooperativismo na grade curricular das escolas da rede oficial de ensino, na 
tentativa de mostrar que a modalidade de associação é instrumento de mitigação das injustiças 
sociais. A cooperativa deve procurar apoio com o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop) e das Secretarias de Educação dos municípios. 

Beneficiários: alunos matriculados nas redes de ensino municipais. 

Jovem Empreendedor 

Objetivo: fomentar por meio de trabalhos escolares, o espírito cooperativista e empreendedor nos 
jovens, conscientizando-os do seu papel social no crescimento e desenvolvimento pessoal e regional. 
O projeto pode usar como premiação para as melhores propostas apresentadas, uma conta-poupança 
ou mesmo estágio remunerado na cooperativa. 

Beneficiários: estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e particulares. 

Programa de Formação de Jovens Lideranças Cooperativistas 

Objetivo: capacitar os jovens para gerir negócio cooperativo de forma competitiva, fomentando 
estratégias de gestão. O objetivo é despertar na juventude local o interesse pela comunidade, para 
que ela assuma o papel de agente de mudança.  

Beneficiários: Jovens associados/clientes, empregados e filhos de associados/clientes das 
cooperativas.  

Projeto Economia Cidadã: Cooperativismo de Crédito 

Objetivo: disseminar conhecimento sobre educação financeira, ensinando a matemática aplicada ao 
cotidiano do jovem consumidor com o intuito de garantir a formação do cidadão consciente e 
participativo.  

Beneficiários: jovens associados/clientes, empregados e filhos de associados/clientes das 
cooperativas. 
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Mulheres 

Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar 

Objetivo: mostrar o interesse pela comunidade, ao atuar como agente educador e orientador dos 
princípios do cooperativismo oferecendo consultoria e capacitação para a compreensão e 
planejamento das finanças pessoais e familiares, além é claro de favorecer o processo de reeducação 
financeira.  

Beneficiários: associadas/clientes e esposas e filhas de associados/clientes das cooperativas. 

Encontro de Mulheres Cooperativistas 

Objetivo: promover encontros regionais de mulheres cooperativistas visando fortalecer a participação 
das mulheres no cooperativismo, estimular a formação de núcleos femininos e fomentar o espírito 
cooperativista e empreendedor, conscientizando-as do seu papel social no crescimento e 
desenvolvimento pessoal e regional.  

Beneficiários: mulheres que atuam no cooperativismo. 

Comunidade 

Educação Cooperativa (Educoop) 

Objetivo: capacitar professores para ministrar lições do cooperativismo aos alunos do ensino 
fundamental da rede pública e privada bem como formá-los como multiplicadores dos ideais 
cooperativistas. 

Beneficiários: professores das escolas públicas e privadas 

Programa de Educação Financeira 

Objetivo: incentivar a gestão dos recursos naturais, aliado a educação financeira e ambiental 
estimulando a preservação do meio ambiente, a economia de água e luz e a poupança dos recursos 
financeiros. 

Beneficiários: crianças, jovens e adultos das comunidades locais onde estão localizadas as 
cooperativas. 

Educar para Cooperar 

Objetivo: Desenvolver atividades para a melhoria da qualidade de vida dos cooperados e das 
comunidades, baseadas na disseminação de informações sobre cooperativismo, educação financeira e 
planejamento familiar, contribuindo para a construção de um futuro melhor, com menos 
desigualdades sociais. 

Beneficiários: colaboradores, associados/clientes e comunidade. 

Oficinas de Empreendedorismo Popular 

Objetivo: estimular o empreendedorismo popular por meio do fortalecimento dos grupos de produção 
e da consolidação do cooperativismo de crédito como ferramenta de desenvolvimento local. As 
cooperativas podem buscar apoio com o Sebrae e Sescoop. 
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Beneficiários: colaboradores, associados/clientes e comunidade. 

Reciclagem  

Objetivo: reeducar e conscientizar sobre a importância do racionamento dos recursos, visando 
estimular a preservação da natureza bem como a responsabilidade com o lixo produzido. 

Beneficiários: colaboradores, associados/clientes e comunidade. 

Gestão da Qualidade em Campo 

Objetivo: disseminar conhecimento sobre gestão e produtividade no campo, no sentido de atender às 
exigências do mercado. O objetivo é tornar as propriedades rurais mais competitivas, eliminando os 
desperdícios e melhorando a qualidade dos produtos.  

Beneficiários: Produtores rurais. 

Gestão de Finanças Pessoais  

Objetivo: capacitar pessoas para entender a dinâmica do planejamento das finanças pessoais para a 
realização de sonhos e administrar os recursos próprios e de familiares. 

Beneficiários: colaboradores, associados/clientes e comunidade. 

Circuito Cultural Nossa Gente 

Objetivo: promover ações sócio-culturais que propaguem os conceitos do cooperativismo, 
especialmente os benefícios para os cooperados e comunidade local. Valorizar a cultura local, por 
meio da realização de shows, peça teatral, exposições artísticas. Pode – se cobrar como ingresso 
alimentos não perecíveis que podem ser doados a instituições de caridade e assistência social.  

Beneficiários: colaboradores, associados/clientes, comunidade e instituições de caridade e assistência 
social. 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 16 – Solicitação de Estagiário 
 

 

Setor:

(   ) Excelente (   ) Satisfatório

(   ) Bom (   ) Insatisfatório

(   ) Excelentes (   ) Insuficientes

(   ) Suficientes (   ) Executo tarefas que ainda não estudei na faculdade

(   ) Às vezes

(   ) Nunca

Assinatura :

(   ) Desenvolve o relacionamento e facilita o trabalho em equipe.

(   ) Desenvolve o relacionamento, mas não facilita o trabalho em equipe.

(   ) Não desenvolve o relacionamento, nem facilita o trabalho em equipe.

8. Como você avalia o andamento do seu estágio?

(   ) Regular! Não conversamos muito no dia-a-dia, somente quando ele delega algo.

(   ) Péssima! Não há diálogo entre nós, o que dificulta desenvolvimento dos trabalhos.

(   ) O horário é cumprido sempre, conforme previsto no Termo de Compromisso de Estágio.

(   ) Ocasionalmente fico além do horário estipulado, mas não há interferência no horário de aula.

(   ) Constantemente fico além do horário estipulado.

(   ) Sempre

(   ) As atividades não estão compatíveis.

(   ) O supervisor me orienta e fornece retorno constantemente.

(   ) O supervisor me orienta e fornece retorno ocasionalmente.

(   ) O supervisor orienta, mas não fornece retorno.

(   ) Não orienta, nem fornece retorno.

(   ) Ótima! Sempre tenho abertura para sanar possíveis dúvidas.

(   ) Sim, tenho adquirido muitos conhecimentos práticos.

(   ) Sim, tenho adquirido alguns conhecimentos práticos.

(   ) Sim, mas tenho adquirido poucos conhecimentos práticos.

(   ) Não tenho adquirido conhecimentos práticos.

(   ) As atividades estão totalmente compatívies.

(   ) As atividades estão parcialmente compatíveis.

1. O estágio tem permitido que você adquira conhecimentos práticos, que contribuam para sua formação

profissional?

Prezado estagiário, este é o momento de você avaliar seu estágio. Esta avaliação tem o objetivo de levantar 

informações sobre o seu nível de satisfação e desempenho com o Sicoob. Ao avaliar cada item seja o mais sincero 

possível. Este formulário será de acesso restrito ao RH e poderá ser utilizado como fonte de proposição de 

melhorias.

10. Este espaço é reservado para você fazer suas colocações sobre questões que não foram abordadas ou que

necessitam de uma maior observação.

9. Para o desenvolvimento de suas atividades, como você considera os conhecimentos teóricos do seu curso?

7. Você considera que o estágio desenvolve o seu relacionamento com as pessoas, facilitando o trabalho em equipe?

6. O Sicoob promove seu desenvolvimento por meio de trabalho em equipe e (ou) palestras, cursos, treinamentos e

leituras?

5. O horário de estágio está sendo cumprido conforme estipulado no Termo de Compromisso de Estágio?

4. Como você avalia a relação entre você e seu supervisor?

3. Seu supervisor o orienta e fornece retorno sobre suas atividades e desempenho?

2. As atividades realizadas em seu estágio estão compatíveis com o currículo desenvolvido em seu curso?

Nome do estagiário:

Nome do supervisor do estágio:

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Data admissão:     /    /

Data avaliação:     /    /



 
 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Pessoas 

1ª edição em: 30/3/2012 
Circular Sicoob Confederação 223  

Última atualização em: 28/3/2013 
Circular Sicoob Confederação 288 
 

Página: 
180/191 

 
 

Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 17 – Avaliação do Estágio 
 

 
 

 

Setor:

(   ) Excelente (   ) Satisfatório

(   ) Bom (   ) Insatisfatório

(   ) Excelentes (   ) Insuficientes

(   ) Suficientes (   ) Executo tarefas que ainda não estudei na faculdade

(   ) Às vezes

(   ) Nunca

Assinatura :

(   ) Desenvolve o relacionamento e facilita o trabalho em equipe.

(   ) Desenvolve o relacionamento, mas não facilita o trabalho em equipe.

(   ) Não desenvolve o relacionamento, nem facilita o trabalho em equipe.

8. Como você avalia o andamento do seu estágio?

(   ) Regular! Não conversamos muito no dia-a-dia, somente quando ele delega algo.

(   ) Péssima! Não há diálogo entre nós, o que dificulta desenvolvimento dos trabalhos.

(   ) O horário é cumprido sempre, conforme previsto no Termo de Compromisso de Estágio.

(   ) Ocasionalmente fico além do horário estipulado, mas não há interferência no horário de aula.

(   ) Constantemente fico além do horário estipulado.

(   ) Sempre

(   ) As atividades não estão compatíveis.

(   ) O supervisor me orienta e fornece retorno constantemente.

(   ) O supervisor me orienta e fornece retorno ocasionalmente.

(   ) O supervisor orienta, mas não fornece retorno.

(   ) Não orienta, nem fornece retorno.

(   ) Ótima! Sempre tenho abertura para sanar possíveis dúvidas.

(   ) Sim, tenho adquirido muitos conhecimentos práticos.

(   ) Sim, tenho adquirido alguns conhecimentos práticos.

(   ) Sim, mas tenho adquirido poucos conhecimentos práticos.

(   ) Não tenho adquirido conhecimentos práticos.

(   ) As atividades estão totalmente compatívies.

(   ) As atividades estão parcialmente compatíveis.

1. O estágio tem permitido que você adquira conhecimentos práticos, que contribuam para sua formação

profissional?

Prezado estagiário, este é o momento de você avaliar seu estágio. Esta avaliação tem o objetivo de levantar 

informações sobre o seu nível de satisfação e desempenho com o Sicoob. Ao avaliar cada item seja o mais sincero 

possível. Este formulário será de acesso restrito ao RH e poderá ser utilizado como fonte de proposição de 

melhorias.

10. Este espaço é reservado para você fazer suas colocações sobre questões que não foram abordadas ou que

necessitam de uma maior observação.

9. Para o desenvolvimento de suas atividades, como você considera os conhecimentos teóricos do seu curso?

7. Você considera que o estágio desenvolve o seu relacionamento com as pessoas, facilitando o trabalho em equipe?

6. O Sicoob promove seu desenvolvimento por meio de trabalho em equipe e (ou) palestras, cursos, treinamentos e

leituras?

5. O horário de estágio está sendo cumprido conforme estipulado no Termo de Compromisso de Estágio?

4. Como você avalia a relação entre você e seu supervisor?

3. Seu supervisor o orienta e fornece retorno sobre suas atividades e desempenho?

2. As atividades realizadas em seu estágio estão compatíveis com o currículo desenvolvido em seu curso?

Nome do estagiário:

Nome do supervisor do estágio:

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Data admissão:     /    /

Data avaliação:     /    /
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Título 3 – Modelos e Formulários 
Capítulo 18 – Avaliação do Estagiário 
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo  19 – Avaliação do Menor Aprendiz  
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Título 3 – Modelos e Formulários  
Capítulo 20 – Entrevista por Competências  
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Título 4 – Glossário 

1. Benchmark: referência; marco.  

2. Benefícios sociais: facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as 
empresas oferecem aos seus empregados, no sentido de poupar-lhes esforços e 
preocupação. 

3. Bem-estar: referente à qualidade de vida no trabalho, considera as dimensões 
biológica, psicológica e social do empregado e não simplesmente o atendimento 
a doenças e outros sintomas de estresse que emergem ou potencializam-se no 
trabalho. 

4. Blended: misturado; combinado. 

5. Classificação internacional de doenças (CID): fornece códigos relativos à 
classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, 
aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para 
ferimentos ou doenças. 

6. Clima organizacional: propriedades motivacionais do ambiente organizacional, e 
do ambiente interno existente entre os membros da entidade. 

7. Cliente interno: empregados: diretores, gerentes, supervisores, analistas e 
outros da entidade com responsabilidade de elaborar e produzir produtos e (ou) 
serviços que atendam às necessidades do sistema, para quem ou com quem 
realizam-se os trabalhos.  

8. Cliente externo: é conhecido como cliente final, aquele que solicita ou compra os 
produtos e serviços disponibilizados pela empresa. Eles tem o papel de manter 
financeiramente a organização e podem também, avaliar a qualidade dos 
trabalhos realizados. Fornecedores de materiais, produtos e serviços, também 
podem ser chamados de clientes externos.  

9. Coaching: treinamento; instrução; mentoramento; tutoriamento. 

10. Coaches: tutor; aconselhador; treinador; instrutor.  

11. Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

12. Deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade 
de que se altere, apesar de novos tratamentos. 

13. Dimensão biológica: estabelece ações relacionadas aos Programas de Medicina 
e Segurança no Trabalho e engloba ações voltadas para o bem-estar do  
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Título 4 – Glossário 

empregado na entidade, como análise ergonômica, constituição de CIPA, 
campanhas de vacinação e promoção da saúde dos empregados, entre outras.  

14. Dimensão psicológica: corresponde aos processos afetivos, emocionais e 
intelectuais, conscientes ou inconscientes, caracterizando a personalidade, a 
vida mental, o afeto e a forma do indivíduo se relacionar com as pessoas e com 
o mundo.  

15. Dimensão social: relativa à incorporação e influências dos valores, das crenças e 
expectativas das pessoas com as quais se convive, dos grupos sociais e das 
diferentes comunidades que entramos em contato durante a vida.  

16. Educação corporativa: sistema de formação de pessoas com objetivo de instalar 
e desenvolver nos empregados competências consideradas críticas para  
viabilização das estratégias de negócio, promovendo processo de aprendizagem 
ativo e permanente vinculado aos propósitos, valores, objetivos e metas 
empresariais. 

17. Empowerment: empoderamento; dar a autoridade oficial a alguém; liberdade de 
fazer algo. 

18. Ergonomia: conjunto de estudos que visam à organização metódica do trabalho 
em função do fim proposto e das relações entre o homem e a máquina. 

19. Escala Likert: é um tipo de escala de resposta psicométrica usada comumente 
em questionários, é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao 
responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados 
especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta escala tem seu 
nome devido à publicação de um relatório explicando seu uso por Rensis Likert. 

20. Estágio: ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de 
trabalho, com objetivo de preparar educandos de ensino regular em instituições 
de educação superior profissional, para o trabalho produtivo.  

21. Gap: lacuna; hiato; brecha 

22. Incapacidade: redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 
para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade. 

23. Levantamento de necessidades do treinamento (LNT): questionário de 
informações que retratam demandas das áreas do Sicoob em relação ao 
desenvolvimento e capacitação dos empregados. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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Título 4 – Glossário 

24. Menor aprendiz: maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que 
celebra contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

25. Metas empresariais: desafios pactuados para o conjunto de empregados e tem 
origem no Planejamento Estratégico do Sicoob. 

26. Metas de equipe: desafios pactuados com a equipe e que devem estar alinhadas 
com o processo de trabalho em que o empregado estiver inserido. Uma equipe 
pode ter mais de uma meta, condicionadas aos processos internos, e os 
empregados são avaliados pelo cumprimento de todas as metas. 

27. Metas individuais: desafios pactuados com cada um dos empregados de uma 
determinada equipe. 

28. Modelo educativo: documento voltado para o planejamento e intervenção na 
educação corporativa do Sicoob, partindo do pressuposto que os parâmetros 
teórico-práticos explicitados conduzirão à concretização de processo de 
ensino/aprendizagem significativo, contextualizado, crítico e participativo. 

29. On the job: algo que acontece durante o trabalho; no trabalho.  

30. Parecer, segundo o Conselho Federal de Psicologia: documento fundamentado 
e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo resultado pode 
ser indicativo ou conclusivo. 

31. Processo de seleção: facilita a identificação de talentos com potencial para fazer 
diferença no mercado competitivo. 

32. Qualidade de vida no trabalho: engloba, além de atos legislativos que protegem 
o trabalhador, o atendimento a necessidades e aspirações humanas, calcado na 
ideia de humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa. 

33. Qualidade de vida no trabalho: gestão ativa e contingencial adotada pelas 
empresas por meio de fatores que afetam a cultura e renovam o clima 
organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e nos bons resultados 
da entidade. 

34. Recém-admitido: novo empregado dentro do período de experiência. 

35. Recrutamento: conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair 
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 
entidade. 

36. Recrutamento on line: são páginas voltadas à oferta e busca de emprego e 
também redes sociais como o LinkedIn, Orkut e Facebook. 
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Título 4 – Glossário 

37. Recrutamento interno: é a abordagem a candidatos reais ou potenciais aplicados 
unicamente na própria entidade.  

38. Seleção: é a escolha, dentre os candidatos recrutados, do mais adequado ao 
cargo existente, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do 
pessoal e a eficácia da organização.  A seleção se configura como a “escolha 
certa da pessoa certa para o lugar certo”. 

39. Supervisão do menor aprendiz: acompanhamento direto e imediato do menor 
aprendiz por profissional da mesma área. 

40. Teamwork: trabalho em grupo; trabalho coletivo.  

41. Trainne: profissional recém-formado ou em início de carreira, que passa por um 
processo de aprendizado prático e recebe incentivos por parte da entidade para 
desenvolvimento profissional.  

42. Trilhas de aprendizagem: ferramentas importantes utilizadas na educação 
corporativa, consideradas como caminhos alternativos e flexíveis para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

43. Turnover: rotatividade de pessoal (entrada e saída de empregados na entidade); 
giro; circulação. 

44. Macroprocesso: conjunto de processos inter-relacionados que contribuem para a 
trajetória do profissional conforme a necessidade da entidade.  

45. Processo: conjunto de atividades e responsabilidades específicas relacionadas 
entre si com objetivo de atingir resultados organizacionais. 

46. Visão do Sicoob: ser reconhecido com a principal instituição financeira 
propulsora do desenvolvimento econômico e social dos associados. 

47. Missão do Sicoob: gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por 
meio do cooperativismo, aos associados e às suas comunidades. 

48. Valores do Sicoob: transparência, comprometimento, respeito, ética, 
solidariedade, responsabilidade.  
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Título    5 – Referências Normativas 
 

Normativo Nº Órgão emissor 
Data de 
emissão 

Epígrafe 

  
Organização 

Internacional do 
Trabalho 

 

Repertório de Recomendações Práticas 
da OIT: Gestão de questões relativas à 
deficiência no local de trabalho a fim de 
evitar constrangimentos ao candidato. 

  Unesco  Quatro Pilares da Educação da Unesco 

Norma 
Regulatória 

5 
Ministério do 

Trabalho 
 

Comissão interna de prevenção de 
acidentes 

Norma 
Regulatória 

7 
Ministério do 

Trabalho 
 

Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (107.000-2) 

Norma 
Regulatória 

9 
Ministério do 

Trabalho 
 

Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (109.000-3) 

Decreto 3.956 
Presidência da 

República 
8/10/2001 

Promulga a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência. 

Decreto 3.298 
Presidência da 

República 
20/12/1999 

Regulamenta a Lei n
o
 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dispõe sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras 
providências 

Resolução 007 
Conselho Federal 

de Psicologia 
2003 

Institui o Manual de Elaboração de 
Documentos Escritos produzidos pelo 
psicólogo, decorrentes de avaliação 
psicológica e revoga a Resolução CFP 
nº 17/2002. 
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Título  6 – Controle de Atualizações 

 

 

Data 
Circular Sicoob 
Confederação 

Referência 
(Título-Capítulo-Seção-Subseção-Item-Subitem - Alínea) 

 

31/12/2012 234 

Item 2-2-5-4-1 - Especialista , Item 2-2-5-6-1 – Gerente I, 
Item 2-2-5-5-1 – Consultor, Item 2-2-5-6-1 - Gerente II, 
Item 2-2-5-6-1 - Gerente III, Item 2-2-5-7-1 – 
Superintendente, Seção 2-3-2 e Item 2-3-4-1-2. 

28/3/2013 288 

Seção 2-1-3, Item 2-1-3-1, Item 2-1-3-2, Item 2-1-3-3, 
Item 2-1-4-2, Seção 2-2-1, Item 2-2-2-5, Seção 2-2-3, Ite, 
2-2-3-2, Item 2-2-3-6, Seção 2-2-4, Item 2-2-4-3, Item 2-2-
4-4, Item 2-2-4-4, Item 2-2-4-6, Item 2-2-4-8, Item 2-2-4-
11, Item 2-2-5-2, Item 2-2-5-6, Item 2-2-5-7, Item 2-2-5-8, 
Item 2-2-5-9, Item 2-2-5-11, Item 2-2-5-16, Item 2-2-5-17, 
Item 2-2-5-18, Item 2-2-5-19, Item 2-2-5-20, Item 2-2-6-1, 
Item 2-2-6-7, Item 2-2-7-1-1, Item 2-2-7-1-4, Item 2-2-7-2-
4, Item 2-2-7-3-1, Item 2-2-7-4-1, Alínea 2-2-7-4-1-b, 
Alínea 2-2-7-4-1-e, Seção 2-2-8, Item 2-2-8-1, Item 2-2-9-
1, Item 2-2-9-2, Item 2-3-2-4, Item 2-3-2-5, Item 2-3-3-2, 
Item 2-3-3-5, Item 2-3-4-1-2, Item 2-3-4-2-1, Item 2-3-4-2-
2, Item 2-3-4-3-1, Item 2-3-4-3-2, Item 2-4-2-3, Item 2-4-2-
4, Item 2-4-2-5, Item 2-4-2-6, Item 2-4-2-7, Item 2-4-2-7-
10, Item 2-4-2-9, Item 2-4-4-1-5, Item 2-4-4-3-1, Item 2-4-
4-4-5, Item 2-4-4-46, Item 2-4-4-4-11, Item 2-4-4-4-12, 
Item 2-4-4-4-13, Item 2-4-4-5-1, Item 2-4-4-5-5, Item 2-4-
4-9-1, Item 2-4-4-9-3,  

   

   

   

   


