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EDITAL DE SELEÇÃO UNIFICADO PARA OS 

PROJETOS DE EXTENSÃO – NAF – TCF – TGP DO 

UNIESP – CENTRO UNIVERSITÁRIO 

001/2020 
 

2º SEMESTRE DE 2020 

 
O Coordenador dos Cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira, do UNIESP – Centro 

Universitário, com sede na BR 230, Km 14, Cabedelo/PB – CEP 58.310-000, no uso de suas 

atribuições, torna públicas as regras de seleção para os projetos de extensão: Núcleo de Apoio 

Contábil e Fiscal- NAF, Trainee Contábil Financeiro – TCF e Trainee Gestão Pública – 

TGP, do qual cria vagas para os projetos no semestre letivo 2020.2 e define os critérios de 

seleção, observadas as normas e condições estabelecidas neste Edital. 

 
1 - DOS OBJETIVOS:  

1.1 A seleção de que trata este Edital tem como objetivo o preenchimento das seguintes vagas, 

de acordo com cada projeto: 

 

Projeto de Extensão Nº de Vagas 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal- NAF 10 Vagas 

Trainee Contábil Financeiro – TCF 100 Vagas 

Trainee Gestão Pública – TGP 100 Vagas 

 

1.2 As vagas são direcionadas aos alunos de graduação do curso de Ciências Contábeis e Gestão 

Financeira do UNIESP – Centro Universitário, de acordo com as condições de cada projeto de 

extensão descritos no item 3.3 deste edital, pelo período 1 (um) semestre letivo, podendo ser 

prorrogado por mais 1 (um) semestre letivo. 

1.3 Havendo desistência após o início das atividades, serão chamados, obedecendo a ordem de 

classificação de cada projeto de extensão. 

 

2 - DO FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS  

2.1 Os Projetos de Extensão, vinculados à Coordenação dos Cursos de Ciências Contábeis e 

Gestão Financeira do UNIESP, são compostos por um corpo acadêmico voluntário de 

estudantes regulares, Professores e Coordenação. Para fins deste edital, considera-se serviço 

voluntário toda a atividade prática, não remunerada, com objetivos cívicos, educacionais, 

culturais, científicos, recreativos, assistenciais e de saúde. O serviço voluntário não gera vínculo 

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.  
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3 - INSCRIÇÃO  
 

3.1 De 08/09/2020 até 18/09/2020, estarão abertas as inscrições de candidatos para a seleção 

necessária ao preenchimento das vagas discriminadas no item 1.1 deste edital.  

3.2 As inscrições deverão ser efetuadas via preenchimento online da ficha de inscrição, de 

acordo com o projeto pretendido pelo discente, dos quais estão disponíveis a seguir  

Projeto de Extensão Link para Inscrição 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal- NAF https://forms.gle/cEsAQL6pKdmbFWjk7  

Trainee Contábil Financeiro – TCF https://forms.gle/mhGwdqJG9o4kY1ph7 

Trainee Gestão Pública – TGP https://forms.gle/NhiKqysZfcUgxWFq9  

 

3.3 Poderão participar da seleção os discentes que se enquadrarem nos quesitos que seguem, de 

acordo com cada projeto de extensão: 

 

3.3.1 Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal- NAF  

a) Ser aluno devidamente matriculado a partir do 2º período, no curso de Ciências 

Contábeis do UNIESP;  

b) ter disponibilidade para dedicar-se 20 horas semanal, no horário da manhã das 09h 

às 13h e atuar conforme escala pré-estabelecida pela coordenação.  

c) ter disponibilidade para desenvolver as atividades do NAF, incluindo-se o 

levantamento de resultados e apresentações formais dos resultados parciais e finais; e 

d) ter disponibilidade de realização do curso de treinamento do NAF. 

 

3.3.2 Trainee Contábil Financeiro – TCF 

a) Ser aluno devidamente matriculado, nos cursos de Ciências Contábeis ou Gestão 

Financeira do UNIESP; e 

b) ter disponibilidade para dedicar-se 03 horas semanal, aos sábados. 

 

3.3.3 Trainee Gestão Pública – TGP 

a) Ser aluno devidamente matriculado, nos cursos de Ciências Contábeis ou Gestão 

Financeira do UNIESP; e 

b) ter disponibilidade para dedicar-se 03 horas semanal, aos sábados. 

 

4 - DO PROCESSO SELETIVO  

 

O processo seletivo será composto de três etapas: homologação da inscrição, ordem de inscrição 

e análise das condições descritas no item 3.3. As inscrições serão avaliadas por uma Comissão 

de Professores Responsáveis pelos projetos de extensão e a Coordenação do Curso de Ciências 

Contábeis. 

https://forms.gle/cEsAQL6pKdmbFWjk7
https://forms.gle/mhGwdqJG9o4kY1ph7
https://forms.gle/NhiKqysZfcUgxWFq9
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5- RESULTADO  

5.1 O resultado será comunicado pela Coordenação do Curso por meio das redes sociais oficiais, 

vinculadas à coordenação dos cursos e/ou por e-mail.  

5.2 O candidato que não concordar com o resultado obtido na seleção, poderá apresentar recurso 

no prazo máximo de 24 horas após a divulgação do resultado, na Coordenação do curso de 

Ciências Contábeis, por meio do e-mail (coordcontabilidade@iesp.edu.br) para análise.  

5.3 Serão classificados os alunos que atenderem aos quesitos propostos no item 3.3. 

 
 

6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

6.1  À Coordenação dos Cursos de Ciências Contábeis e Gestão financeira do UNIESP, reserva-

se o direito de alterar o calendário de atividades mediante de circunstâncias que assim o 

justifiquem, dando ciência aos interessados pelos meios de comunicação institucionais.  

6.2  Os casos omissos neste edital serão solucionados pela Coordenação dos cursos de Ciências 

Contábeis e Gestão Financeiro do UNIESP.  

6.3  Serão publicadas listas com os nomes dos candidatos aprovados por ordem de classificação 

até a data de 18/09/2020. 

 
7- CRONOGRAMA:  

 

Datas Etapas 

08/09/2020 Publicação do Edital 

08/09/2020 a 18/09/2020 Inscrições 

21/09/2020 Homologação das inscrições  

22/09/2020 Resultado Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador dos Cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira 

UNIESP – Centro Universitário 
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