
 

 

    Sorteio 
 

 

REGULAMENTO 

1. O que é?  

O Sorteio Somos ADH compõe o cronograma de ações do Programa de Agentes de Desenvolvimento 

Humano 2021 do Sistema OCB/ES. O evento faz parte de uma série de ações que estão sendo 

desenvolvidas, e se realizará para valorizar, premiar e reconhecer a atuação dos agentes de 

desenvolvimento que participarem da Jornada de Desenvolvimento Humano 2021. O sorteio prevê a 

participação de 02 (dois) agentes em 01 (um) evento nacional com a temática Treinamento de 

Desenvolvimento, Recursos Humanos e Tendências, que visa contribuir para o aperfeiçoamento 

profissional do ADH.  

1.1 O Programa Somos ADH 

O Somos ADH é um programa de desenvolvimento dos colaboradores das cooperativas capixabas 

que atuam no planejamento e execução das soluções de desenvolvimento humano e organizacional 

que são desenvolvidas em parceria com o Sistema OCB/ES nas suas respectivas cooperativas. O 

programa está alinhado aos objetivos estratégicos da instituição, em específico ao objetivo do 

Sescoop que visa promover a profissionalização das cooperativas por meio da oferta de soluções de 

desenvolvimento humano.  

2. Quem pode participar?  

O Sorteio Somos ADH está voltado para os Agentes de Desenvolvimento Humano das cooperativas 

capixabas, cadastrados no Sistema OCB/ES. Conforme o Termo de Indicação, o ADH precisa ser 

empregado celetista da cooperativa e ter no mínimo o ensino médio completo. 

 

3. Como o Sorteio irá funcionar?  

Para participar do sorteio e concorrer ao prêmio, o ADH precisará se inscrever conforme prazos 

estipulados e participar da Jornada de Desenvolvimento Humano 2021. A Jornada é uma trilha 

composta por 13 ações de aprendizagem, dentre síncronas e assíncronas, sendo que cada ação de 

aprendizagem possui uma pontuação específica, conforme tabela do item 4.  

 

Para a pontuação da ação de aprendizagem ser considerada é necessário concluir o curso/ação com 

no mínimo 75% de presença e receber o certificado de conclusão/participação. Para participar do 



 

sorteio é necessário no mínimo 70 pontos, mas o ADH tem a oportunidade de aumentar suas chances 

conforme tabela de pontuação a seguir: 

 

PONTUAÇÃO QUANTIDADE 

DE TICKET 

70 1  

80 2 

95 ou mais 3 

4. A Jornada:  

A Jornada de Desenvolvimento Humano é composta por 13 ações de aprendizagem, conforme tabela 

abaixo:  

AÇÃO MODALIDADE PERIODO PONTUAÇÃO 

Formação Básica de ADH Síncrono Junho 5 

Workshop: E o T&D? Desenvolvendo a pessoa que desenvolve 
pessoas 

Síncrono Julho 15 

Workshop - Design de Experiência de Aprendizagem Síncrono Setembro 15 

Curso de Ferramentas de Aprendizagem Síncrono Outubro 10 

Webinar Tendências de T&D Síncrono Novembro 10 

Curso de Gestão da Mudança  EAD Jun a Nov 5 

Núcleos e Comitês: como organizar e fortalecer o quadro social EAD Jun a Nov 5 

Introdução ao Design Thinking  EAD Ju a Nov 5 

Mentalidade Ágil  EAD Jun a Nov 5 

PITCH  EAD Jun a Nov 5 

Cooperativismo - Entendendo a Sociedade Cooperativista EAD Jun a Nov 10 

Introdução à Agenda 2030 e os ODS EAD Jun a Nov 5 

Desenvolvimento de Equipes EAD Jun a Nov 5  
TOTAL  100 

 

As ações síncronas serão divulgadas através dos canais de comunicação e redes sociais do Sistema 

OCB/ES, e estarão disponíveis no site da OCB/ES para as inscrições. Elas irão acontecer em formato 

virtual (online), através da plataforma zoom, nos horários e datas previamente divulgados. Os 

agentes de desenvolvimento humano possuem isenção nas taxas de inscrição dos eventos 

relacionados nesta jornada.  

As ações EAD já estão disponíveis na plataforma de educação a distância do cooperativismo, o 

Capacitacoop. O ADH pode acessar a plataforma a qualquer tempo no período de 01/06/2021 a 

30/11/2021 para realizar a inscrição e conclusão dos cursos previstos na jornada. É importante 

certificar-se da conclusão do curso e emissão do certificado. Clique aqui para acessar o Capacita.coop. 

 

5. Prazos e inscrições:  

Os agentes possuem o prazo de 01/06 a 30/06/2021 para se inscreverem no Sorteio Somos ADH 

através do link: https://forms.office.com/r/bNMDNgfkA9  

 

https://www.capacita.coop.br/sescoop/subscribe/login
https://forms.office.com/r/bNMDNgfkA9


 

ETAPAS DATAS 

Inscrição no Sorteio Somos ADH 2021 01/06 a 30/06/2021 

Participação na Jornada de Desenvolvimento Humano 01/06 a 30/11/2021 

Apuração dos certificados e pontuação dos ADH ’s  01 a 02/12/2021 

Divulgação dos finalistas do Sorteio  03/12/2021 

Encontro de ADH’s e Sorteio Somos ADH 2021  06 a 10/12/2021  
 

A etapa de apuração dos certificados e pontuação será realizada pelos técnicos do Sistema OCB/ES, 

através de consulta a plataforma Capacitacoop e GDH, consultando os certificados de conclusão de 

curso dos agentes de desenvolvimento humano. Na etapa divulgação será informado os agentes que 

atingiram as pontuações necessárias para participar do sorteio.  

Os dados pessoais coletados através da inscrição, como: nome, CPF, e-mail e telefone, serão 
utilizados pelo SESCOOP/ES, sendo pressuposto para a participação do titular, tendo em vista possuir 
a finalidade de identificação dos participantes, bem como, prestação de contas do SESCOOP.ES, 
sendo mantidos enquanto durar a Jornada de Desenvolvimento Humano do ano de 2021.  

 

6. Premiação:  

Os agentes que atingirem a pontuação necessária para participar do sorteio irão concorrer a 02 

(duas) vagas para participar de 01 (um) um evento nacional da área de recursos humanos, 

treinamento e desenvolvimento humano, com passagem aérea, hospedagem e taxa de inscrição no 

evento incluída.  

 

O Sistema OCB/ES será responsável pela taxa de inscrição no evento, hospedagem e passagens 

aéreas (ida/volta) dos 02 (dois) agentes sorteados. O agente e/ou a cooperativa serão responsáveis 

pelas despesas de alimentação durante o evento, deslocamento terrestre no Espírito Santo ou no 

Estado do evento (se houver), e quaisquer outras despesas que não estejam previstas.  

 

7. Informações complementares e Sorteio:  

O sorteio será realizado ao vivo, através de ferramenta virtual, no Encontro de ADH ‘s que será 

realizado em dezembro de 2021.  

 

A participação nesta ação implica no conhecimento e na total aceitação do presente regulamento e 

garante que todas as informações prestadas em razão de sua participação são verdadeiras. 

 

Caso as condições sanitárias em virtude dos desdobramentos da pandemia continuem impedindo a 

realização de eventos presenciais, o Sistema OCB/ES irá adquirir ingressos para a participação na 

versão digital do evento. 

 

Caso o ADH sorteado seja desligado da cooperativa no período do sorteio ou do recebimento do 

sorteio (realização do evento) ele perderá o direito de participar do evento e será realizado um novo 

sorteio com a lista dos finalistas.  

 



 

Caso o ADH seja sorteado e deixe de ser Agente de Desenvolvimento Humano da Cooperativa após 

o sorteio, o mesmo poderá usufruir do prêmio, desde que ainda tenha vínculo empregatício com a 

cooperativa.  

 

Caso o evento seja presencial, é de total responsabilidade do ADH, conseguir a liberação do seu 

gestor imediato ou da diretoria da cooperativa, para se ausentar do seu posto de trabalho e participar 

do evento. 

 

Se por motivo pessoal, o Agente de Desenvolvimento Humano desista de receber o prêmio, o Sistema 

OCB/ES irá realizar novo sorteio entre os finalistas. 

 

Caso o evento seja presencial, a aquisição das passagens aéreas e hospedagem será feito 

diretamente pelo Sistema OCB/ES obedecendo as normas internas de aquisição da entidade e 

respeitando os princípios de economicidade e razoabilidade para as reservas.  

 

O prêmio é pessoal e intransferível. A premiação não poderá, em nenhuma hipótese, ser revertida 

em espécie, outro produto ou serviço, dar direito a troco ou ser transferida a quem quer que seja. 

 

O Sistema OCB/ES se reserva no direito de, a qualquer tempo, sem aviso prévio, modificar os critérios 

de participação ou determinar o encerramento da ação, no caso de constatar fraude, dificuldade 

técnica ou qualquer outro fator fora de seu controle que traga risco à idoneidade do processo. 

  

Os casos omissos neste regulamento serão deliberados pela Diretoria Executiva do Sistema OCB/ES. 

 

Em caso de dúvidas entre em contato através do WhatsApp 27 99778-3885 ou Tel: 27 2125 -3200 ou 

e-mail: eventos@ocbes.coop.br. 

 

 

 

 

 

Vitória, 31 de maio de 2021 

 

 

Equipe de Formação Profissional e Promoção Social 

Sistema OCB/ES 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eventos@ocbes.coop.br


 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

Declaração de anuência 

 

 

Declaro, a pedido da parte interessada, que o (a) (nome do participante/a), inscrito sob o CPF nº 

(................), está autorizado(a) a participar integralmente de todas as atividades do Programa Somos 

ADH, inclusive do sorteio e do respectivo evento, caso seja o vencedor(a), que poderá acontecer 

durante o horário do seu expediente de trabalho na cooperativa. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

 

 

 

 

Assinatura 1 

Nome completo 

Cargo/função (Gestor imediato) 

 

 

 

 

Assinatura 2 

Nome completo 

Cargo/função (Superintendente/Diretor) 

 

 

 

 

 

 


