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Acesso ao Sistema Pró-Aprendiz:

Para utilizar o Pró-Aprendiz, acessar o endereço eletrônico 

http://www.sescooprs.coop.br/ conforme figura abaixo:

Clique na aba “Programas / APRENDIZ COOPERATIVO”
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1 – Utilize Login e Senha
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Role a barra de rolagem para baixo até 

“Documentação Para Cooperativas”, conforme 

abaixo e clique em “Sistema Aprendiz (1)”:
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O login será sempre:   coop+(nº do registro da Cooperativa na Ocergs+aprendiz

Exemplo: coop00291aprendiz

A Senha será aquela cadastrada pela Cooperativa. Caso não lembre, envie um 

e-mail com as informações de login, nome da Cooperativa, solicitando para 

resetarmos a senha. Assim providenciaremos uma nova senha provisória.

OBS.: As Cooperativas que nunca utilizaram o Sistema Aprendiz, deverão usar o 

passo “2” acima,  clicando no “Primeiro Acesso de Cooperativa” e seguir as 

orientações do Manual do Sistema, localizado no slide anterior.
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Clique em “PROAPRENDIZ”
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Selecione “Minhas Demandas”
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1 - Escolha a “Cidade” desejada
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2 - Escolha o “Curso” desejado
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3 – Digite a “Quantidade de Alunos” desejado



4 – Escolha a “Tipologia da turma” desejada:

Aprendiz = Aprendiz SEM deficiência

PCD....... = Aprendiz COM deficiência

Misto .....= Ambos (neste caso, enviar e-mail informando as quantidades).



4 – QUANDO HOUVER INTERESSE EM 

“PCD ou MISTO”...

A Cooperativa deve solicitar o Laudo 

Médico atestando a deficiência, para 

que possamos identificar se o jovem se 

encaixa na turma proposta e se há 

alguma necessidade de adaptação.
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5 – Coloque a “Data de Atendimento”

Obs.: Esta é a data máxima para início das aulas. Caso a 

data seja diferente de 05/02/2018, envie também um e-

mail com ofício de solicitação.
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6 – Salve a Demanda 

6a – Histórico das Demandas já 

Cadastradas.
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Aguarde a Comunicação do

SESCOOP, informando a

forma que sua Cooperativa

será atendida, conforme

cronograma disponível no

site, demonstrado no slide

04 deste manual.
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ATENÇÃO!

Se o Sistema ficar sem uso 

por mais de 30 minutos, 

precisa sair e fazer novo 

login para evitar problemas 

de registro;



MAIS INFORMAÇÕES
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Diretamente com:

Fone Geral do SESCOOP/RS:

(51) 3323-0000 

Clarissa Friedrich

(51) 3323-0035
clarissa-friedrich@sescooprs.coop.br

Fernanda França

(51) 3323-0050
fernanda-franca@sescooprs.coop.br

Gabriel Simas 

(51) 3323-0054
gabriel-simas@sescooprs.coop.br


