
       

 
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS nº 155 de 29 de junho de 2021. 
 

 

Dá nova redação ao artigo 16, inciso I, alínea “k” e inclui o 

parágrafo oitavo, na Resolução Sescoop/RS nº 132 de 30 de julho 

de 2019, para fins de dispensa de comprovação de vínculo entre 

instrutor e pessoa jurídica nas hipóteses em que especifica.  

 

O Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 

do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover e incentivar a execução de eventos de Formação 

Profissional, Promoção Social e Monitoramento no âmbito das cooperativas do Estado do Rio 

Grande do Sul, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- Dar nova redação ao artigo 16, inciso I, alínea “k”, da Resolução Sescoop/RS nº 132 de 

30 de julho de 2019, que passa a vigorar nos seguintes termos: 
 

“Cópia do documento que comprove o vínculo entre o profissional indicado e a pessoa 

jurídica, exceto quando o próprio titular da pessoa jurídica prestar o serviço de 

instrutoria ou ainda, quando se tratar da contratação de curso fechado, ausente a 

designação de instrutor específico”.  

Art. 2º - Inclui-se o parágrafo oitavo no inciso do artigo 16, com a seguinte redação: 
 

“Não se exigirá a documentação da alínea k (vínculo entre o profissional indicado e a 

pessoa jurídica) nas seguintes hipóteses: 

 

a) Quando o próprio titular da pessoa jurídica prestar o serviço de instrutoria; 
b) Quando se tratar da contratação de curso fechado, ausente a designação de instrutor 

específico. 
 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 
 

Porto Alegre/RS, 29 de junho de 2021. 

         
 

Vergilio Frederico Perius 

             

                 Márcio Port 

 

Darci Pedro Hartmann 

Presidente              Conselheiro Conselheiro 

   

 José Milton Cunha Mirenda  José Zordan 

Conselheiro  Conselheiro 
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Assinaturas (5)

José Zordan (Conselheiro Titular)
Assinou em 01/07/2021 às 08:56:27 (GMT -3:00)

Márcio Port (Conselheiro Titular)
Assinou em 30/06/2021 às 15:35:24 (GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (Conselheiro Titular)
Assinou em 30/06/2021 às 10:36:25 (GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (Conselheiro Titular)
Assinou em 05/07/2021 às 11:29:21 (GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (Presidente do Conselho Administrativo)
Assinou em 30/06/2021 às 14:55:08 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

29/06/2021 às 17:42:45 
(GMT -3:00)

Alziro Junior solicitou as assinaturas.
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#184fb1c7-ca4d-4dd6-946b-423a7f39bff2
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

30/06/2021 às 10:36:25 
(GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (CPF 301.669.180-91; E-mail 
jmhj@terra.com.br; IP 179.227.115.108), assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

30/06/2021 às 14:55:08 
(GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (CPF 009.116.740-04; E-mail vergilio-
perius@sescooprs.coop.br; IP 170.231.46.60), assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

30/06/2021 às 15:35:24 
(GMT -3:00)

Márcio Port (CPF 596.079.470-53; E-mail marcio_port@sicredi.com.br; IP 
185.125.225.22), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/07/2021 às 08:56:27 
(GMT -3:00)

José Zordan (CPF 221.805.590-20; E-mail josezordan@fecoergs.com.br; 
IP 187.113.209.57), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/07/2021 às 11:29:21 
(GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (CPF 217.048.640-20; E-mail darci@ccgl.com.br; 
IP 187.5.248.170), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/07/2021 às 11:29:22 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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