










 
 

 

ANEXO III –JUSTIFICATIVA DE RECURSOS 

 

Ao Sescoop/RJ, 

 

Eu, Bruno Costa da Fonseca, CPF nº 11034100670, inscrito(a) no Concurso Simplificado nº 001/2019 do 

Sescoop/RJ, para o cargo de  Analista de Monitoramento Júnior, venho através deste, recorrer ao 

resultado da 2 º  etapa,  pelo(s) motivo(s) abaixo justificado:  

 

Prezada Comissão,  

O pedido de recurso abaixo se refere a prova de conhecimentos do cargo de Analista de Monitoramento 

Junior. 

 

1. Creio que há um erro no gabarito da Questão 15. Segundo o Gabarito Preliminar a resposta da 

questão seria a letra 'a', não obstante, a afirmativa "III) O mandato do conselheiro fiscal é de 1 ano, 

sendo obrigatória a renovação mínima de 2/3(dois terço) dos membros" está errada. Conforme consta 

na Lei 5.764/71 Art. 56 no que se refere ao Conselho Fiscal será "[...] permitida apenas a reeleição de 

1/3 (um terço) dos seus componentes" ou seja, não é obrigatório a reeleição mínima de 2/3. 

 

2. A Questão 11 também haveria um problema em sua formulação. A administração estratégica da 

cooperativa é pensada a partir de seus objetivos e metas formuladas no Planejamento Estratégico que, 

a priori, é idealizado pela gestão executiva e pelo Conselho de Administração, ou, apenas por um desses. 

No que compete aos objetivos de longo prazo, sobretudo, deverão ser levados para assembleia geral e 

ser votado. Nesse sentido, de acordo com a Lei 5764/71 art. 56 "A administração da sociedade será 

fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal [...] " e, ainda, no §2  "[...] O associado 

não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e de fiscalização".  

Destarte, cabe ao Conselho fiscal a função de verificação do cumprimento das atividades que foram 

planejadas pela administração estratégica e não a decisão das mesmas. Caso contrário, haveria um 

conflito de agência, isto é, um problema de Governança Cooperativa, tendo em vista que ao Conselho 

Fiscal incumbe vigiar e defender os interesses dos associados. De acordo com o "Manual de Boas 

Práticas de Governança Cooperativa": "O Conselho Fiscal é um dos mais importantes agentes de 

fiscalização e compliance, uma vez que é subordinado exclusivamente à Assembleia Geral e, portanto, 

deve estar fora do conflito de interesses entre órgãos de administração.  



 
 

 

Outrossim, o Conselho fiscal está posicionado no organograma em linha de staff, isto é, não se insere na 

cadeia de comando e, com efeito, não possui poder de decisão sobre os rumos da administração da 

cooperativa, a não ser, enquanto cooperado exercendo poder de voto na assembleia. 

 

Bibliografia pesquisada 

Lei 5764-71. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm>. 

Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa. Disponível em: 

<http://www.ocesc.org.br/documentos/manual_boas_praticas.pdf>. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm
http://www.ocesc.org.br/documentos/manual_boas_praticas.pdf






 
 

 

ANEXO III – JUSTIFICATIVA DE RECURSOS 

 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020. 

 

Ao Sescoop/RJ, 

  

Eu, Mateus Fidelis da Silva de Oliveira, portador CPF nº 059.106.827-33, inscrito(a) no Concurso 

Simplificado nº 001/2019 do Sescoop/RJ, para o cargo de  Assistente Administrativo, venho através deste, 

recorrer ao resultado da 2ª etapa – Avaliação de conhecimentos/Avaliação Prática etapa,  pelo(s) 

motivo(s) abaixo justificado:  

 

A questão n° 12 de Conhecimentos Específicos trouxe a seguinte questão: 

 

12 – Quanto às fases da licitação, é correto afirmar: 

A) Pregão; 

B) Concorrência; 

C) Julgamento; 

D) Apenas I e II corretas; 

E) Apenas III correta. 

 

É  sabido que as alternativas presentes na opção  “a” e b" referem-se as modalidades da licitação, 

conforme a própria questão n° 11 de Conhecimentos Específicos comprovam. Segundo a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, as fases descritas pela doutrina são: abertura, habilitação, julgamento, homologação 

e adjudicação. Logo a alternativa C seria opção correta. Entretanto, na divulgação do gabarito preliminar 

divulgada na última segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, a opção E (que afirma que o item III, 

subentenda-se C, é a resposta correta) é determinada como a única opção correta.  

 

Não resta dúvidas que na questão supracitada, há duas alternativas corretas, razão esta que este 

recorrente solicita anulação da questão.   



 
 

 

ANEXO III – JUSTIFICATIVA DE RECURSOS 

 

Ao Sescoop/RJ, 

  

Eu, Deborah Maria Fernandes Rocha, CPF nº 118.758.196-81, inscrito(a) no Concurso Simplificado nº 

001/2019 do Sescoop/RJ, para o cargo de  Analista de monitoramento Junior, venho através deste, 

recorrer ao resultado da 2ª etapa,  pelo(s) motivo(s) abaixo justificado:  

 

Em relação a questão 4, 9 e 10 referentes a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Analista 

de Monitoramento Junior, acredito não estarem enquadradas nos tópicos descritos no Anexo- II – Perfil 

dos cargos, disponível no site: https://rio.coop/wp-content/uploads/2019/12/ANEXO-II-ERRATA-02.pdf, 

no tópico “Conhecimentos específicos” para o cargo de Analista de Monitoramento Junior.  

Não identifiquei também na prova de Conhecimentos específicos, questões tratando do tema “MEG” e 

“Programas do Sescoop”.  

Sobre o tópico de Conhecimentos Gerais, ainda com base no Anexo- II- Perfil dos cargos, na prova de 

avaliação de conhecimentos não foi abordado para o cargo de Analista de Monitoramento Junior o tópico 

“Pacote Office intermediário”.  

 

Questão 4 

 

Fonte: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Caderno-de-Prova-Analista-de-Monitoramento-Junior.pdf 

 

Questão 9 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Caderno-de-Prova-Analista-de-Monitoramento-Junior.pdf


 
 

 

 

Fonte: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Caderno-de-Prova-Analista-de-Monitoramento-Junior.pdf 

 

Questão 10 

 

Fonte: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Caderno-de-Prova-Analista-de-Monitoramento-Junior.pdf 

 

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2020. 

 

Deborah Maria F. Rcoha  

Assinatura do Candidato 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Caderno-de-Prova-Analista-de-Monitoramento-Junior.pdf





