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SISTEMA/ Aplicativo GCOOP

O Sistema OCB/SESCOOP-GO lançou seu aplicativo móvel, o GCOOP.
A ferramenta é gratuita e traz uma série de funcionalidades para facilitar o
acesso a informações e serviços oferecidos pela instituição, além
de apresentar, como novidade, um banco de empregos.

BANNER
Espaço para divulgação
dos cursos, assembleias
e outros eventos do
Sistema OCB/SESCOOP-GO

O usuário precisa
se cadastrar e
logar sua conta,
para publicar vagas
ou currículos no
Banco de Empregos
Para usar o Banco de Empregos,
é preciso se cadastrar no GCOOP
Proﬁssionais podem incluir o currículo
para fazer parte da lista de proﬁssionais
interessados em atuar no sistema
cooperativo goiano
Vagas de trabalho só podem
ser incluídas por cooperativas goianas
registradas na OCB-GO, que também
estejam cadastradas no APP

Pesquisa das cooperativas
goianas (registradas).
Dados disponíveis:

Informações dos serviços oferecidos pelo
Sistema OCB/SESCOOP-GO. Nessa opção,
é possível solicitar um serviço diretamente
a um departamento ou apenas tirar dúvidas
sobre as diversas áreas de atuação do Sistema,
por meio de mensagem ou ligação

Além de apresentar as
informações sobre os eventos
disponíveis pelo Sistema, o
usuário pode fazer sua
inscrição a qualquer hora
no APP
DOWNLOAD /
LEITOR DE QR CODE

Ramos de atuação
Razão social
Sigla
Município
Telefone

Os usuários podem visualizar as
oportunidades de emprego disponíveis
e os respectivos contatos de cooperativas
para se candidatar à vaga
As vagas de trabalho e os currículos
são validadas pelo Sistema antes
de serem publicados no aplicativo
Com o Banco de Empregos, o Sistema
OCB/SESCOOP-GO pretende facilitar o
intercâmbio entre empregadores
e proﬁssionais qualiﬁcados para o
modelo de negócio cooperativo

APP disponível para dispositivos
com os sistemas operacionais:
IOS
Android e
Windows Phone,
Pode ser baixado, gratuitamente,
nas lojas de aplicativos
Play Store
App Store

Agenda de
compromissos para uso
pessoal, com espaço
para preenchimento
de dia, horário e local

