
Tudo que você precisa saber.



Olá!
Então você está disposto a aceitar  
o desafio de se tornar um trainee  
e viver um propósito transformador 
através do cooperativismo? Ficamos 
muito felizes!

Neste e-book você vai conhecer 
todos os detalhes do nosso Programa 
Trainee e entender a oportunidade 
incrível que ele oferece para 
impulsionar sua carreira. 

Aproveite e tenha uma ótima leitura!

Boa leitura!



Entenda o 
cooperativismo

Quando falamos de cooperativismo, 
ouvimos constantemente vários termos 
relacionados ao assunto. Conheça o que 
significa cada um deles:

COOPERAR 
Colaborar com outras pessoas para 
alcançar resultados comuns.

COOPERATIVA 
É uma associação de pessoas com 
interesses comuns, organizada 
economicamente e de forma democrática, 
com a participação livre e igualitária dos 
cooperados, aos quais presta serviços sem 
fins lucrativos. As cooperativas se baseiam 
em valores de ajuda mútua 
e responsabilidade, democracia, igualdade, 
equidade e solidariedade.



COOPERADO 
É a pessoa que se associa  
a uma cooperativa.

COOPERATIVISMO 
É um movimento internacional que 
busca constituir uma sociedade justa, 
livre e fraterna em bases democráticas, 
através de empreendimentos 
que atendam às 
necessidades reais 
dos cooperados 
e remunerem 
adequadamente  
a cada um deles.



Princípios 
Cooperativistas
A Cooperativa possui princípios 
e valores que norteiam suas 
atividades e o relacionamento 
com a sociedade.

1- ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE 
Aberta a todas as pessoas que estejam aptas a utilizar 
seus serviços e assumir responsabilidades como 
cooperadas, sem qualquer discriminação.

2 - GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Os cooperados possuem igual poder de participação 
na formulação de suas políticas e tomadas de decisões.

3 - PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA 
Cada cooperado contribui para  
a constituição do capital da sua Cooperativa, 
controlando-o democraticamente.

4 - AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 
As cooperativas têm suas próprias regras e não sofrem 
intervenções de outras entidades em suas atividades. 
No caso das cooperativas de crédito, que são instituições 
financeiras, são fiscalizadas pelo Banco Central.



5 - EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 
Promovem a educação e a formação dos cooperados, 
representantes eleitos e colaboradores, para que possam 
contribuir com o desenvolvimento da organização.

6 - INTERCOOPERAÇÃO 
Trabalham em conjunto  
através de estruturas regionais, 
nacionais e internacionais.

7 - INTERESSE PELA 
COMUNIDADE 
Desenvolvem políticas 
que contribuem para 
tornar a sociedade mais 
justa e os valores humanos 
mais respeitados, gerando 
desenvolvimento sustentável 
para o meio em que atuam.



Valores 
cooperativistas

AJUDA MÚTUA E 
RESPONSABILIDADE

 SOLIDARIEDADE

 IGUALDADE

 TRANSPARÊNCIA

DEMOCRACIA

 HONESTIDADE

 EQUIDADE

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL



O que é o 
Programa 
Trainee?

O objetivo do Programa Trainee 
do Sistema Ailos é selecionar, 
capacitar e desenvolver talentos 
para assumirem a Gerência  
de Relacionamento  
e Negócios das  
Cooperativas,  
com uma formação  
específica e práticas  
profissionais diárias.



Conheça  
o ciclo do 
Programa 
Trainee

10 
meses de 
duração

ATUAÇÃO EM 
PROJETOS

TUTORIAIS E 
ORIENTAÇÃO

TREINAMENTOS 
TÉCNICOS E 
COMPORTAMENTAIS

PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
DO SISTEMA AILOS

APRESENTAÇÃO 
FINAL

VIVÊNCIA NOS POSTOS 
DE ATENDIMENTO

PLANO DE TRABALHO 
ESTRUTURADO

INTEGRAÇÃO NA  
SEDE DA COOPERATIVA 
CENTRAL



Requisitos  
de Acesso  
ao Programa

Os requisitos de acesso ao Programa 
Trainee do Sistema Ailos são divididos 
em critérios para Seleção Interna.  
Cada opção conta com parâmetros de 
acesso que possuem caráter eliminatório 
no processo de avaliação dos candidatos. 
Se houver necessidade, as qualificações 
desejáveis serão consideradas como 
critério de desempate. 

Requisitos  
de Acesso

Não há restrição  
de curso de graduação

Experiência de pelo 
menos um ano em 
áreas ou instituições 
financeiras.

Formação até Dez/2019 
em Bacharelado, 
Licenciatura ou 
Tecnólogo.

Mala pronta para morar 
em outros locais.

Qualificação 
Desejável

Experiência de pelo 
menos um ano em 
Cooperativa de crédito.

CPA 10.

Conhecimento em 
produtos e serviços 
financeiros.



Benefícios

Assistência Médica 
se precisar é bom ter.

Participação nos Resultados  
construímos juntos, celebramos juntos!

Plano de Desenvolvimento Individual   
valorizamos seu protagonismo de carreira.

Seguro de Vida  
importante, né?

Vale-refeição e/ou alimentação  
uma delícia!

Auxílio-infantil/babá  
porque seu baby merece ficar  
em um lugar seguro e acolhedor.



Etapas do 
Processo 
Seletivo

19 a 28/01 Publicação em sites e Redes Sociais.  
Inscrições do Programa. 

31/01 a 04/02 1ª etapa eliminatória.  Vídeo. 

04 a 07/02 2ª etapa não eliminatória.  PDA (análise 
comportamental).

08 a 18/02 3ª etapa eliminatória. Entrevistas on-line 
realizadas pelo time da Central Ailos.

21 e 22/02 4ª etapa eliminatória. Entrevistas 
realizadas pelas cooperativas.

24 e 25/02 Definição dos candidatos aprovados  + 
envio de carta proposta.

02 a 4/03 Processo admissional (documentação).

21/03 Início dos Trainees externos.

04/04 Início dos Trainees internos.

04 a 08/04 Integração.

Cooperativa Cidade-sede

Credcrea Florianópolis (SC)

Credicomin Lages (SC)

Credifoz Itajaí (SC)

Crevisc Guaramirim (SC)

A 4ª etapa eliminatória, entrevista realizada pela cooperativa, 
poderá ser de forma on-line ou presencial, a ser comunicado com 
antecedência.



 

Agora que você já sabe mais sobre o 
cooperativismo, nosso Programa Trainee 
e as grandes oportunidades que ele 
oferece, é só fazer sua inscrição.

Em caso de dúvidas ou para outras 
informações, envie um e-mail para 
programatrainee@ailos.coop.br.  
Temos uma equipe pronta  
para atender você.

Obrigado  
pela atenção  
e boa sorte!


