Bacharelado em Ciências Contábeis

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA
INTEGRAR O NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FISCAL - NAF DA UNISINOS

Este edital torna público que estão abertas as inscrições para alunos do curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis que desejem participar da seleção de monitores do NÚCLEO
DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FISCAL - NAF da UNISINOS, para atuação no primeiro
semestre de 2017. O NAF presta serviços à comunidade a partir de atendimentos gratuitos e
orientações sobre questões financeiras, fiscais e contábeis pertinentes à atuação do contador,
sendo que os discentes que integram o projeto tem a oportunidade de mobilizar as competências
desenvolvidas no curso em iniciativas extracurriculares que resultam na qualificação da formação
e do curso.

INFORMAÇÕES SOBRE AS VAGAS
Este Edital prevê a seleção de 6 (seis) alunos, sendo:
- 2 (dois) monitores vinculados como bolsistas; e
- 4 (quatro) monitores voluntários.

PARA CANDIDATAR-SE ÀS VAGAS, O(A) ACADÊMICO(A) DEVE:
(a) estar regularmente matriculado no curso de graduação em Ciências Contábeis;
(b) ter completado pelo menos 20 (vinte) créditos na UNISINOS;
(c) ter cursado com aprovação a atividade acadêmica 50233 – Contabilidade e
Planejamento Tributário I;
(d) ter disponibilidade para atuar junto ao NAF no semestre 2017/1 nas terças-feiras ou
quintas-feiras no horário das 17h30min às 19h30min.
Uma vez atendidos os itens citados, a escolha dos alunos que irão integrar o NAF
considerará o desempenho curricular na atividade acadêmica 50233 – Contabilidade e
Planejamento Tributário I.

BENEFÍCIO:
Bolsa-auxílio de 1 (um) crédito acadêmico para cada um dos 2 (dois) alunos selecionados
como monitores bolsistas*, bem como horas de atividade complementar, observando o que
estabelecem as normas da Universidade e dos Cursos de Ciências Contábeis, relativas à
Monitoria e à Atividade Complementar.

* Serão selecionados como alunos bolsistas aqueles que apresentarem melhor
desempenho na atividade acadêmica Contabilidade e Planejamento Tributário I. Em caso de
empate, será levada em consideração a disponibilidade do aluno, bem como a sua atuação prévia
(por pelo menos um semestre) como voluntário do projeto NAF.
IMPORTANTE:
(a) Os monitores poderão exercer, no máximo, 20 (vinte) horas semanais de atividades de
monitoria;
(b) 1 (um) crédito acadêmico corresponde ao cumprimento de 30 horas de atividades de
monitoria por semestre;
(c) Um monitor bolsista poderá acumular bolsas de monitoria, recebendo, no máximo 8
(oito) créditos por semestre;
(d) É permitida a acumulação de bolsas, desde que o número de créditos concedidos não
seja maior do que o número de créditos matriculados;
(e) Nos casos em que o aluno possui benefício que cobre integralmente os encargos
assumidos com a universidade, será permitida apenas monitoria voluntária.
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:
Cronograma do processo
Inscrições

Período
De 06/03/2017 a 13/03/2017

Seleção dos candidatos, com base nos requisitos
estabelecidos neste edital

De 14/03/2017 a 16/03/2017

Divulgação do resultado por e-mail (ao candidato
selecionado) e no mural do curso no corredor

Até dia 17/03/2017

principal do prédio E07 da Escola de Gestão e
Negócios da Unisinos-SL
COMO SE INSCREVER:
Acesse o link: https://goo.gl/forms/zZw4IvwElcEMkrhx2
IMPORTANTE: Para saber mais sobre o NAF antes de realizar a sua inscrição, não deixe
de participar da Reunião Informativa sobre NAF que será realizada na sala B02 107 dia
09/03/2017, das 17h30min às 19h30min.
PARA DÚVIDAS E/OU MAIS INFORMAÇÕES:
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis (Setor E07 – sala E07 212) – E-mail:
charlinepires@unisinos.br ou giseles@unisinos.br Telefone: (51) 3591-1122 – ramal 1527 ou
1520.

