
 

PORTARIA SESCOOP/RS N. 77/2022 
 

Estabelece o valor 
mensal por vaga de 
Aprendizagem.  
 

O Presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado 
do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 
9º, inciso IX do Regimento Interno,  

 
Considerando a demanda plural do SESCOOP/RS, o número de cooperativas atendidas 
e a diversidade dos ramos do cooperativismo que exige o maior número possível de 
instrutores para o atendimento das demandas de vagas de aprendizagem em obediência 
à Lei nº 10.097/2000, mostrando-se inviável a competitividade, o que caracteriza 
hipótese de inexigibilidade de licitação (artigo 10, inciso VI, do RLC); 
 
Considerando que o Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP prevê a 
possibilidade de realização de credenciamento, conforme regras gerais dispostas no 
artigo 4º, inciso VIII e no art. 10, caput e inciso VI, da Resolução n.º 1990/2022; 
 
 
RESOLVE 
 
Aprovar o valor mensal por vaga de aprendizagem, cujos prestadores de serviços serão 
contratados por meio de credenciamento, conforme definido abaixo: 
 
Art. 1º - Para os cursos que abrangem os programas de aprendizagem (Lei nº 
10.097/2000), o valor mensal da vaga será de R$263,00 (duzentos e sessenta e três 
reais), incluindo-se todas as despesas necessárias para sua realização. Não se aplica, 
nestes programas, qualquer participação financeira adicional por parte do Sescoop/RS 
ao valor da vaga aqui estabelecido. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.  

 
Porto Alegre (RS), 20 de dezembro de 2022. 

 
 
 

Darci Pedro Hartmann, 
Presidente do SESCOOP/RS. 
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