EDITAL nº 026 de 27 de maio de 2015
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA ATUAÇÃO NO
PROJETO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA E EDUCACIONAL, E
INTERCÂMBIO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL JUNTO À
APEMSMAR
O Diretor Acadêmico da Faculdade de Direito de Santa Maria,
(FADISMA), Professor Carlos Norberto Belmonte Vieira, torna pública a
abertura do prazo para INSCRIÇÃO de discentes para compor o Projeto de
cooperação acadêmica e educacional, e intercâmbio técnico, científico e
cultural junto à Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa
Maria e Região (APEMSMAR). A seleção refere-se às atividades a serem
realizadas entre 17 de junho e 17 de dezembro de 2015.
1. Objetivo
O objetivo do presente Edital é a seleção de discentes para
atuarem de forma não remunerada junto à APEMSMAR, sob a orientação
de professores do curso de Ciências Contábeis da FADISMA. As atividades
a serem realizadas estão relacionadas à orientação e à implementação de
ferramentas para o controle interno, bem como à gestão empresarial.
2. Inscrições
Os candidatos deverão preencher Formulário de Inscrição
disponível na Secretaria de Graduação da FADISMA (conforme ANEXO I),
em horário regular de expediente, de 27 de maio de 2015 a 09 de
junho de 2015.
3. Vagas
Serão ofertadas 3 (três) vagas para discentes do curso de Ciências
Contábeis da FADISMA.
4. Requisitos (Critérios de inscrição e de seleção)
Os(as) alunos(as) deverão estar regularmente matriculados no
curso de Ciências Contábeis da FADISMA, não tendo obrigatoriedade e/ou
exigência de semestre cursado e/ou disciplina já finalizada.
Os(as) discentes deverão ter disponibilidade de tempo para a
realização das atividades e presença nos encontros e visitas de no mínimo
75% da carga horária total.
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5. Obrigações e Atividades a serem desempenhadas
Serão exigidas dos candidatos selecionados as seguintes
responsabilidades:
 Desenvolver as atividades semanais propostas pelos professores;
 Participar das atividades semanais, a serem realizadas nas quartasfeiras, turno manhã, das 8 às 12h.
6. Seleção
A seleção se dará por entrevista. As entrevistas serão realizadas
pelos professores responsáveis pelas atividades, durante a qual serão
avaliados: (a) Pró-atividade para a realização das atividades semanais.
(b) Comprometimento com o desenvolvimento das atividades e com as
responsabilidades que serão exigidas de cada integrante; (c) a
disponibilidade de ao menos 4 horas semanais dedicadas às atividades. As
entrevistas ocorrerão no período entre 10 e 12 de junho.
As relações dos candidatos inscritos, a data, local e horário das
entrevistas e o resultado definitivo, além de outras informações
concernentes, serão prestadas no portal acadêmico institucional
http://portalacademico.fadisma.com.br/ e demais canais de comunicação
da FADISMA. Especialmente para agendar a entrevista de seleção, os
discentes serão contatados também por telefone.
A relação dos discentes selecionados será divulgada até o dia 16
de junho de 2015.
7. Atividades e certificação
As atividades previstas neste Edital são de caráter não remunerado
e voluntário, e se desenvolverão semanalmente às quartas-feiras, das 8
às 12 horas, a partir do dia 17 de junho.
Os integrantes que cumprirem com as responsabilidades elencadas
no item 5 serão certificados com 112 horas (cento e doze horas) de ACG
(Atividade Complementar de Graduação).
8. Casos Omissos
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela comissão de
seleção, constituindo-se o Colegiado da graduação como instância de
recurso.
Santa Maria / RS, 27 de Abril de 2015.

Prof. Carlos Norberto Belmonte Vieira
Diretor Acadêmico da FADISMA
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