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Considerações gerais 

Visando atender o Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob União Centro 

Oeste e seguindo as diretrizes da Política de Sucessão, que se caracteriza pelo 

planejamento estratégico alinhado às boas práticas de governança, foi desenvolvido 

ações para cumprimento da proposta de Sucessão, voltado à alta administração e seus 

potenciais sucessores, contemplando processos distintos para os Conselheiros 

Administrativos, Conselheiros Fiscais e para a Diretoria Executiva.  

Um ano antes das eleições do conselho de administração e do Conselho Fiscal 

será oferecido um treinamento a todos os associados que tiverem interesse em participar 

do plano de Sucessão do Sicoob União Centro Oeste.  

Este treinamento é recomendável e será disponibilizado para que os futuros 

candidatos aos cargos de Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais e Diretores 

Executivos, possam entender seu papel dentro da cooperativa. 

Plano de ação para os futuros Conselheiros Administrativos e Fiscais: 

1. Identificação  

O procedimento de Identificação é a verificação dos pré-requisitos exigidos pela 

regulamentação em vigor para os futuros Conselheiros Administrativos e Fiscais.  

Para atendimento aos pré-requisitos do cargo, a documentação será recebida e 

analisada pelo funcionário ligada a Secretária do Conselho de Administração e 

encaminhada à comissão eleitoral da Cooperativa para avaliação e validação. 

Abaixo os pré-requisitos e suas ações: 
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a) Ser associado ativo, que tenha operado regularmente com a Cooperativa nos dois 

últimos exercícios sociais e demais condições previstas no Estatuto Social e no 

Regimento Eleitoral vigentes da Cooperativa. 

Ação: Será realizada uma triagem dos futuros candidatos, analisando assiduidade nas 

Assembleias e participação ativa na Cooperativa.  

b) Ser detentor de reputação ilibada: 

 

 Realização de pesquisa via internet e demais meios de informação para verificação 

de possíveis informações que desabone o candidato; 

 Consultar empresas e/ou organizações que tenham vínculo direto com o candidato 

e/ou com algum parente de 1º grau deste; caso seja identificado o vínculo, será 

verificado sua situação cadastral junto a empresa informante; 

 Não possuir sentença declaratória transitada em julgado que o declare insolvente 

ou falido; 

 Não ter controlado ou administrado, nos 2 (dois) últimos anos que antecedem a 

eleição ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, 

liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial; 

 Ser residente no País; 

 Não estar impedido por lei especial ou condenado a pena criminal que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso aos cargos Estatutários;  

 Não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício dos cargos 

Estatuários; 

 O candidato e caso exista, as empresas da qual seja controlador ou administrador, 

não poderão figurar como Réus em cobranças judiciais, sofrerem apontamentos 

de protesto de título, emissão de cheques sem fundos e demais obrigações e/ 

ou ocorrências análogas. Obs: O referido dispositivo não será observado em 

casos de cobranças indevidas devidamente comprovadas. 
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Ação: Analisar os dados cadastrais do futuro candidato através de certidões, 

documentações e consultas nos órgãos competentes para verificação no cumprimento de 

suas obrigações financeiras e tributárias. 

2. Validação: 

         A Secretária do Conselho de Administração, após a conclusão da fase de 

identificação dos futuros candidatos aos cargos de Conselheiros Administrativos e Fiscais, 

elaborará um dossiê e o encaminhará à Comissão Eleitoral que fará a análise e validação 

da documentação dos futuros candidatos cumprindo as condições previstas no Plano de 

Sucessão de Administradores do Sicoob União Centro Oeste. 

3. Capacitação: 

 

 Após a eleição, o Conselheiro (Administrativo e Fiscal) nomeado será submetido ao 

mesmo Processo de Integração aplicado aos funcionários e estagiários; procedimento 

este, que contemplará sua apresentação perante os demais (Empregados, estagiários, 

jovens aprendizes, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva).  

O Sicoob União Centro Oeste juntamente com a Central Crediminas deverá 

disponibilizar a capacitação contínua sobre temas relevantes vinculados a formação dos 

Conselheiros (Administrativos e Fiscais), neste sentido, com o intuito de capacitar, 

atualizar e oferecer treinamentos relevantes direcionados a todos os cargos Estatutários, 

o Programa de Formação (Profor) é lançado e atualizado anualmente, proporcionando 

assim, uma formação avançada em busca das melhores técnicas de desenvolvimento 

profissional. 

Com o intuito de capacitar, preparar e cumprir com as atividades relacionadas aos 

seus Conselheiros (Administrativos e Fiscais), o Sicoob União Centro Oeste elenca 

abaixo as ações que serão desenvolvidas e acompanhadas pelo setor de Recursos 

Humanos. 
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Insta destacar que, as atividades serão disponibilizadas via internet através do 

Sicoob Universidade.  

Recomendação de Capacitação para Conselheiros Administrativos 

Temas PROVEDOR Período 

Cooperados que almejam participar do processo 

eleitoral:  
  

 

a) DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade 

Institucional;                                                                                                  

SICOOB 

UNIVERSIDADE 

Conclusão até a data do dia da 

assembleia. O prazo para 

requerimento de registro de 

chapas será de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data de 

publicação do Edital de 

Convocação. (Conforme 

estabelece o art. 4º do 

Regimento eleitoral vigente). 

Válido para Conselheiros 

Fiscais Efetivos, os Suplentes 

poderão concluir no primeiro 

ano de mandato. 

Conselheiro de Administração em exercício de 1º e 

2º mandato: 
  

 
a) DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade 

Institucional;       

b) Gestão de Negócios;     

c) Gestão Operacional; 
SICOOB 

UNIVERSIDADE 

até 2 anos após a data da 

posse 

d) Gestão de Processos;     

e) Controle internos e riscos;     

f) Estratégia, Inovação e Sustentabilidade     

g) Certificações Profissionais: certificação de dirigentes 

do SICOOB, para pelo menos 1/3 do conselho de 

administração. 
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 Após a eleição, o Conselheiro Administrativo nomeado terá um prazo de até 2 

(dois) anos para concluir sua Certificação; respeitando-se o critério estabelecido na alínea 

G das recomendações supramencionadas, no que tange o quórum mínimo de 1/3 do 

Conselho. 

 O Sicoob União Centro Oeste, apoiará todos os Conselheiros Administrativos 

nomeados para que concluam a fase de Certificação, disponibilizando a estes, as 

agendas de cursos apresentadas pela Central Crediminas na formação do Plano de 

Sucessão. 

Recomendação de Capacitação para Conselheiros Fiscais 

Temas PROVEDOR Período 

Cooperados que almejam participar do processo 

eleitoral: 
  

  

a)DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade 

Institucional;                                                                          

SICOOB 

UNIVERSIDADE 

Conclusão até a data do dia 

da assembleia. O prazo para 

requerimento de registro de 

chapas será de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data de 

publicação do Edital de 

Convocação. (Conforme 

estabelece o art. 4º do 

Regimento eleitoral vigente). 

Conselheiro Fiscal em exercício de 1º e 2º mandato:     

a) DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade 

Institucional;       

b) DNA SICOOB Gestão em Resultado     

c)DNA SICOOB  Gestão em pessoas 

- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento 

do Terrorismo- dirigente 

SICOOB 

UNIVERSIDADE até 1 ano após a data da 

posse 
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 Após eleição, o Conselheiro Fiscal nomeado terá um prazo de até 1 (um) ano para 

a realização dos cursos exigidos.  

 O Sicoob União Centro Oeste, apoiará o Conselho Fiscal no cumprimento das 

exigências acima elencadas, disponibilizando as agendas de cursos apresentadas pela 

Central Crediminas na formação do Plano de Sucessão. 

Plano de ação para a Diretoria Executiva: 

1. Identificação  

Para o cargo de Diretor, caberá ao Conselho de Administração realizar e conduzir a 

seleção, seja ela interna ou externa.  

O Diretor designado, contará com o apoio da Secretária do Conselho de 

Administração bem como, da comissão eleitoral do Sicoob União Centro Oeste para 

análise e verificação do perfil que atenda as exigências elencadas no presente 

documento. 

Abaixo os pré-requisitos ao cargo e ações a serem desenvolvidas: 

a) Ser detentor de reputação ilibada: 

 

 Realização de pesquisa via internet e demais meios de informação para verificação 

de possíveis informações que desabone o candidato; 

 Consultar empresas e/ou organizações que tenham vínculo direto com o candidato 

e/ou com algum parente de 1º grau deste; caso seja identificado o vínculo, será 

verificado sua situação cadastral junto a empresa informante; 

 Ser residente no País:  

 Não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de 

sonegação fiscal, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos estatutários;  

 Não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício do cargo de Diretor;  
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 A candidato a Diretor e caso exista, as empresas da qual seja controlador ou 

administrador, não poderão figurar como Réus em cobranças judiciais, sofrerem 

apontamentos de protesto de título, emissão de cheques sem fundos e demais 

obrigações e/ ou ocorrências análogas. Obs: O referido dispositivo não será 

observado em casos de cobranças indevidas desde que, previamente 

comprovadas. 

Ação: Analisar os dados cadastrais do futuro candidato através de certidões, 

documentações e consultas nos órgãos competentes para verificação no cumprimento de 

suas obrigações financeiras e tributárias, e se necessário, deverá ser realizada a 

pesquisa dos dados cadastrais em nome do parente de 1º grau do candidato. 

b) Formação acadêmica e certificações exigidas: 

 

 Curso de graduação concluído- preferencialmente nas áreas de exatas ou ciências 

sociais aplicadas; 

 Conhecimentos em contabilidade, riscos, tributos e legislação; 

 Conhecimentos avançados nos assuntos que estarão sob sua gestão; 

 Pós-graduação concluída em áreas gerenciais; 

 Certificação de Diretor em instituição com reputação conhecida;  

 ANBIMA CPA10; 

 Participação em Cursos, Congressos, Conferências e Seminários na área 

financeira voltados ao constante aperfeiçoamento profissional;  

 Formação dos gestores ao cargo de Diretor, conforme carreira de sucessão 

estabelecida no organograma (trilhas do conhecimento) do Sicoob Universidade e 

PROFOR;  

 DNA Sicoob; (aplicável somente aos candidatos internos); 

Ação: Os treinamentos e cursos serão acompanhados pelo setor de Recursos Humanos 

e repassados a Secretária do Conselho de Administração para identificação dos perfis 

adequados ao cargo. 
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Após eleição, o futuro candidato terá um prazo de até 1 (um) ano para 

cumprimento das certificações exigidas.  

  Sicoob União Centro Oeste, apoiará o Diretor no cumprimento das exigências 

acima elencadas, disponibilizando as agendas de cursos apresentadas pela Central 

Crediminas na formação do Plano de Sucessão. 

c) Pré-requisitos ao cargo: Experiência 

c.1) Capacidade técnica e gerencial, os requisitos abaixo não serão 

cumulativos: 

 Experiência mínima de 5 (cinco) anos na atuação como gestor da área financeira 

e/ou de empresas/negócios; 

 Experiência na tomada de decisões com alicerce na análise de relatórios 

gerenciais; 

 Prática comprovada na gestão de equipes e desenvolvimento de pessoas; 

 Conhecimento prático em planejamento e gestão orçamentária; 

 Vivência na definição e implantação de Planejamento Estratégico; 

 Realização de prestação de contas e fechamentos financeiros parciais e globais; 

 Capacidade de diagnosticar às necessidades vinculadas aos recursos: humanos, 

financeiros, tecnológicos, físicos, etc; 

 Vivência na estruturação e otimização de processos e recursos; 

 Experiência na análise de viabilidade operacional e financeira de projetos; 

 Vivência no assessoramento da alta gestão em processos vinculados a tomada de 

decisão. 

 

d) Conhecimentos nas seguintes áreas: 

 

 Visão estratégica, sistêmica e de longo prazo; 

 Práticas adequadas de governança; 

 Legislação aplicável às funções do cargo; 

 Perfil de risco da entidade; 
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 Análise e gestão de risco de crédito;  

 Mercado financeiro e gestão de ativos; 

 Planejamento orçamentário. 

 

Ação: Será elaborado um dossiê em observância as experiências e conhecimentos do 

candidato. Cabe a Secretária do Conselho de Administração analisar o currículo dos futuros 

candidatos e se preciso for, buscar referências no mercado. 

 

2. Validação 

Para o cumprimento dos requisitos supramencionados, a Secretária do Conselho 

de Administração elaborará um dossiê de todos os candidatos, o qual será remetido ao 

Conselho de Administração para análise e verificação.  

No processo de definição do perfil de Diretor, o Conselho de Administração deverá 

seguir o escopo das competências, traços de personalidade e estilo de liderança 

identificados no presente Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob União Centro 

Oeste, a avaliação deverá ainda, observar a origem do candidato. 

3. Capacitação 

 

 Após a eleição, o Diretor nomeado será submetido ao mesmo Processo de 

Integração aplicado aos funcionários e estagiários; procedimento este, que contemplará 

sua apresentação perante os demais (Empregados, estagiários, jovens aprendizes, 

Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva).  

O Sicoob União Centro Oeste juntamente com a Central Crediminas deverá 

disponibilizar a capacitação contínua sobre temas relevantes vinculados a formação dos 

Diretores, neste sentido, com o intuito de capacitar, atualizar e oferecer treinamentos 

relevantes direcionados a todos os cargos Estatutários, o Programa de Formação (Profor) 

é lançado e atualizado anualmente, proporcionando assim, uma formação avançada em 

busca das melhores técnicas de desenvolvimento profissional. 
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Com o intuito de capacitar, preparar e cumprir com as atividades relacionadas aos 

seus Diretores, o Sicoob União Centro Oeste elenca abaixo as ações que serão 

desenvolvidas e acompanhadas pelo setor de Recursos Humanos. 

 

Recomendação de Capacitação para Diretores   

  Trilha Solução Provedor Período 

Cooperativismo e 
Cultura Sicoob 

DNA SICOOB 
Integração Institucional 

Boas Vindas Sicoob Sicoob Universidade   
Cooperativismo de Credito e 

Institucional 
Sicoob Universidade 

  
Formação em instituições 

financeiras (básico) 
Sicoob Universidade 

Até 1 ano  após 
a data da posse 

Produtos e Serviços (básico) Sicoob Universidade   
Sisbr - Uma visão Geral Sicoob Universidade   

DNA SICOOB 
Identidade Institucional 

4 Minutos de Ética Sicoob Universidade   
Ética Sicoob Sicoob Universidade   

Prevenção a fraude Sicoob Universidade 
Até 1 ano  após 
a data da posse 

PLD/FT Dirigentes Sicoob Universidade   
Risco Operacional Básico Sicoob Universidade   

Conhecimentos 
Específicos 

Instrumentalização Geral 

Sisbr - Uma visão geral Sicoob Universidade   
Plataforma: 

Atendimento/Consultas externas 
Sicoob Universidade 

  
Plataforma: Conta Corrente Sicoob Universidade   

Plataforma: Captação 
remunerada 

Sicoob Universidade 
Até 1 ano  após 
a data da posse 

Plataforma: Conta capital Sicoob Universidade   
Plataforma: Cálculo de Riscos e 

Limites - CRL 
Sicoob Universidade 

  
Plataforma De Crédito Sicoob Universidade   

Gestão de Negócios I 

Sisbr analítico Sicoob Universidade   

Gestão de Risco de Crédito Sicoob Universidade 
Até 1 ano  após 
a data da posse 

Apuração e análise resultado Sicoob Universidade   

Gestão de Negócios II Sisbr Analítico Avançado  Sicoob Universidade 
Até 1 ano  após 
a data da posse 

Estratégia, Inovação e 
Sustentabilidade 

Princípios de Controles Internos 
postulados pelo Comitê de 

Basiléia 
Sicoob Universidade 

  
Gestão de Continuidade de 

Negócios 
Sicoob Universidade 

Até 1 ano  após 
a data da posse 

Matemática Financeira Sicoob Universidade   
          

Certificações Certificações Profissionais 
Certificação de Dirigentes do 

Sicoob  
Sicoob Universidade 

 
Até 1 ano  após 
a data da posse 

CPA 10 Anbima   
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 Caso o Diretor, após a posse, não se submeta à capacitação continuada 

supramencionada e em consonância ao prazo estabelecido item 1, alínea b; caberá ao 

Conselho de Administração deliberar se ele permanecerá no cargo de Diretor. 

           Este Plano de ação foi revisto e aprovado pelo do Conselho de Administração na 

reunião do dia 24/03/2020. 

 
 
 
 

 
Flávio Vaz de Lima 

Presidente do Conselho de 
Administração 

 
Antônio Carlos Dias de 

Carvalho 
Conselheiro Administrativo 

 
Heleno de Castro Alves 
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