Ação:
FORMACONT
Justificativa:
A capacitação está alinhada ao objetivo estratégico deste Sescoop que é “ampliar o acesso das
cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional”.
Objetivo:
Aprimorar o conhecimento de 60 contadores na elaboração de prestação de contas, demonstrações
contábeis (Balanço, DRE, DMPL, Fluxo de Caixa e Notas explicativas) aplicada às Cooperativas).
Público Alvo:
Contadores de cooperativas baianas, funcionários ou terceirizados, regulares com o Conselho Regional
de Contabilidade, indicados pelas cooperativas regulares com o Sistema OCEB.
Turma:
01 turma
Nº vagas:
60 participantes.
Programação:
Módulo I: Elaboração de Prestação de Contas e Demonstrações Contábeis (Parte I) - 18 e 19/01
Módulo II: Legislação Aplicada as Cooperativas - 19 e 20/03
Módulo III: Tributação aplicada as Cooperativas - 21 e 22/05
Módulo IV: Obrigações Acessórias - 16 e 17/07
Módulo V: Elaboração de Prestação de Contas e Demonstrações Contábeis (Parte II) - 20 e 21/09
Carga horária:
16 horas/módulo, num total de 80 horas.
Inscrição:
Será realizada pelo site.
Período: 02/01 a 15/01/2018
Exigências:
- Contador regular com o Conselho Regional de Contabilidade;
- Até 2 contadores indicados por cooperativas regulares com o Sistema OCEB.
Horário:
09 às 12h / 13h às 18h
Local:
São Salvador Hóteis
Rua Dr. José Peroba, Salvador/BA
Hospedagem e alimentação:
Será oferecida hospedagem em apartamentos duplos (no mesmo local de realização do evento) para os
profissionais que não residem em Salvador/BA e região metropolitana.
A princípio, hospedagem para até 2 pessoas/cooperativa.
O Sescoop/BA será responsável pelo almoço e jantar dos profissionais que ficarão hospedados.
O café da manhã está incluso.
Outras despesas serão por conta do hospede.
Durante o treinamento será fornecido lanche e almoço para todos os participantes

Check in: 17/01/18 a partir das 14 horas
Check out: 19/01/18 às 12 horas
Certificação:
Somente terá direito ao certificado o participante que obtiver no mínimo 75% de frequência em cada
módulo, comprovada mediante assinatura na lista de presença.
Outras informações:
Deslocamento e estacionamento, se necessário, serão por conta do participante ou da cooperativa.

