
 

EDITAL 005/2018 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS /UNIARP - 2018/2 

 

Dispõe sobre a abertura das inscrições para 

acadêmicos dos Cursos de ADMINISTRAÇÃO e 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS, campus Caçador, 

atuarem na Comissão Organizadora da Mostra 

Cultural e SEAD 2018. 

  

 

AS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS, da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Campus 

de Caçador, no uso de suas atribuições, tornam público que estão abertas, de 

acordo com o que estabelece o presente Edital, relativo as inscrições para os 

acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis, Campus Caçador, para integrar a comissão organizadora da Mostra 

Cultural e SEAD 2018, conforme critérios estabelecidos a seguir:  

1. DO OBJETO  

O objeto do presente edital é abertura do processo de seleção para 20 

Acadêmicos do Curso de ADMINISTRAÇÃO e 20 acadêmicos do Curso de Ciências 

Contábeis da UNIARP, campus Caçador. São atribuições dos alunos que integram a 

comissão Organizadora da Mostra Cultural e SEAD 2018: 

a) planejar e executar as atividades de recepção e apoio durantes os dias da 

realização da Mostra Cultural e SEAD 2018. 

b) Comparecer as reuniões e demandas para organização da Mostra Cultural e 

SEAD 2018. 

c) Zelar pela marca da Mostra Cultural e SEAD 2018, atendendo as demandas que 

forem conferidas pelas coordenações dos cursos. 

  



 
2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 28 de agosto de 2018 a 06 de 

setembro de 2018, junto ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), Campus de 

Caçador, no endereço sito à Rua Victor Baptista Adami, nº 800, Centro, Caçador – SC, 

segundo andar da reitoria, de segunda à sexta-feira, no horário das 13h às 17h.  

2.2. Para inscrever-se, o candidato terá que fazer a entrega do Formulário de Inscrição 

- Anexo I, preenchido e assinado, cópia do histórico escolar e proceder a entrega no 

NAF.  

2.3. É condição para inscrição estar regularmente matriculado no curso de 

Administração ou Ciências Contábeis da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(Uniarp), Campus Caçador. 

2.4. A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

3 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

3.1. O processo seletivo para acadêmicos integrarem a comissão organizadora da 

Mostra Cultural e SEAD 2018, será coordenado pela Coordenação do Curso de 

Administração e Coordenação do Curso de Ciências Contábeis/ Campus Caçador e 

será composto pela média aritmética das notas obtidas pelos estudantes nas 

disciplinas cursadas (analisado por meio do Histórico Escolar).  

 3.2 Serão considerados selecionados os 20 candidatos do Curso de Administração e 

os 20 candidatos do Curso de Ciências Contábeis que obtiverem as melhores médias 

das notas. 

4 DEMAIS CRITÉRIOS 

4.1 Os Estudantes selecionados exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 

empregatício com a UNIARP. 



 
4.2 Os estudantes selecionados deverão fazer seus horários de atividades, em comum 

acordo com os Coordenadores dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis. 

4.3 Os acadêmicos selecionados, que cumprirem suas atribuições, receberão em 

termos de contrapartida, 30 horas complementares.  

5 DA SELEÇÃO E DO RESULTADO  

5.1 A análise do Histórico Escolar será realizada pelas Coordenações dos Cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. A relação dos candidatos selecionados e dos 

suplentes para as vagas será divulgado via internet endereço: 

http://www.uniarp.edu.br, no link publicações legais, no dia 10 de setembro de 

2018. 

5.2 As atividades da Mostra Cultural e do SEAD 2018 acontecerão entre os dias 19 e 

21 de setembro de 2018. 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1 As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela 

Coordenação do Curso de Administração e do Curso de Ciências Contábeis da 

UNIARP, observada a legislação vigente.  

 Caçador (SC), 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

Prof. Paulo Henrique Levecke 
 Coordenador do Curso de 

 Ciências Contábeis  
 

      Prof.ª Dr.ª Ivanete Schneider Hahn   
Coordenadora do Curso de 

 Administração  
 

 

 

 

http://www.uniarp.edu.br/


 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Nome............................................................................................................................. 

Telefone........................................................................................................................ 

E-mail............................................................................................................................ 

Curso: ................................................................................... Fase: ............................. 

Anexos exigidos:  

- Histórico escolar;  

 

Caçador: ......../............/............. 

 

__________________________                     

Assinatura do Candidato                                   

 


