
PROMOÇÃO SOCIAL 
APRENDIZ COOPERATIVO
SESCOOP/RS

MATRÍCULAS DO 
PROGRAMA APRENDIZ

TURMAS COMPRADAS



• Se o Sistema ficar sem uso por mais de 30 minutos, precisa sair e fazer
novo login para evitar problemas;

• Utilize preferencialmente o Mozila Firefox. Demais provedores poderão
não funcionar corretamente, caso não estejam com versões
atualizadas.

ATENÇÃO



Acesso ao Sistema Proaprendiz:

www.sescooprs.coop.br - conforme figura abaixo:

Clique na aba “Programas/Aprendiz Cooperativo”
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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 para o

Sescoop/RS com as informações de login e nome da cooperativa, solicitando nova senha.

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 1 do Sistema,

localizado no site.
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Clique em Proaprendiz



Clique em Matrícula



Escolha a turma (1) e a cidade (2) que foi designada
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Clique nas ferramentas (3) para abrir o formulário de matrícula
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a) Dados para o preenchimento da matrícula

• A renda domiciliar é o somatório da renda de todos que trabalham e moram na mesma residência.



b) Dados para o preenchimento da matrícula

* Selecione somente jovens que já tenham RG, CPF, CTPS e PIS evitando ficar na vitrine de 
fiscalização.



c) Dados para o preenchimento da matrícula
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1 – Procure sempre salvar primeiro para garantir os dados e poder editar;
2 – Conferido todos os dados Salve e Envie para o Sescoop, observando se foi concluído com 
sucesso. 



INFORMAÇÕES QUE A COOPERATIVA 
DEVERÁ ENVIAR PARA O SESCOOP/RS, 

QUANDO O APRENDIZ FOR  DESLIGADO:



1- Nas ações, clique nos bonecos da direita, na turma correspondente
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2– Informe o desligamento
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2- Clique novamente nos bonecos, no 
respectivo nome do aprendiz



3– Informe o desligamento

3 – Preencha todos os campos acima, sendo: 
Data inicial........: Data do início do Contrato
Data final ..........: Data final do Contrato
Situação ...........: Desistente ou afastado
Observação .....: Motivo 
Anexar arquivo: Cópia do desligamento e depois clique em “Salvar”


