EDITAL N° 022, de 31 de maio de 2019.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR
Seleção de alunos e egressos para formação do
Grupo de Atendimento para o projeto de Prestação de Contas do
Terceiro Setor, vinculado ao Curso de Ciências Contábeis da
FADISMA
O Diretor Acadêmico da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA),
torna público a abertura do prazo para INSCRIÇÃO de discentes para participarem
do projeto acima destacado.
1. Objetivo:
O objetivo do presente Edital é a seleção de discentes dos Cursos de Direito e
Ciências Contábeis para atuarem de forma não remunerada no projeto de Prestação
de Contas do Terceiro Setor, desenvolvido pelo Curso de Ciências Contábeis da
FADISMA, no período de 28 de junho a 29 de novembro de 2019.
Os acadêmicos estudarão as normas aplicadas ao Terceiro Setor formando
pela organização da sociedade civil, em especial segundo a Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, e auxiliarão orientando na elaboração de instrumentos para a
prestação de contas de recursos públicos recebidos por estas instituições.
2. Requisitos (Critérios de inscrição):
- Ser aluno regular e ter cursado ou estar cursando a disciplina de
Contabilidade Pública I (alunos de Ciências Contábeis) ou de Direito Administrativo
I (alunos de Direito).
- Possuir disponibilidade para ações constantes no item 8. Cronograma e 9.
Atividades.
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3. Inscrições:
Os candidatos que atenderem os critérios de inscrição deverão preencher
Formulário de Inscrição disponível na Secretaria Geral da FADISMA (conforme
ANEXO I), em horário de funcionamento, conforme datas previstas no item 8.
Cronograma.
As inscrições são para o conjunto de atividades, considerando que para
participar da prática o aluno deverá ter sido selecionado e participado das
capacitações.
4. Vagas:
Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para participação no projeto, sendo
destas 10 (dez) para os alunos de Ciências Contábeis e 5 (cinco) para alunos do
Direito, contemplados nos requisitos para inscrição.
5. Obrigações e Atividades a serem desempenhadas:
Serão exigidas dos candidatos selecionados as seguintes responsabilidades:
I.

Comparecer

em

todas

atividades

propostas

no

cronograma

e

em

atividades extra que forem necessárias;
II. Realizar estudos de forma individualizada acerca da temática envolvida
sob orientação dos professores responsáveis;
III. Atender aos interessados assistidos pelo projeto, com a orientação dos
professores responsáveis; e
IV. Estar apto a prestar os devidos esclarecimentos ao público atendido.
6. Critérios de Seleção
Prova Objetiva sobre Conhecimentos gerais acerca de aplicação de recursos
públicos, na legislação abaixo com duração de 1 hora:
- Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que regulamenta o regime jurídico
das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;
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- Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1), de 21 de agosto de
2015;
Obs.: Haverá suplência, sendo chamado o candidato dentro das vagas por
curso em caso de desistência, caso essa ocorra antes das atividades de
capacitação.
7. Classificação:
Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas.
Em caso de empate, ocorrerá sorteio para organização da classificação.
8. Cronograma:
Atividades
Período das inscrições
Publicação dos inscritos
Prova de seleção
Publicação dos aprovados
Capacitação para alunos participantes
Capacitação para alunos participantes
Palestra Instituições interessadas
Abertura para agendamentos das
Instituições
Mutirão para orientações
Início do atendimento

Local
Secretaria
Geral
Site
Fadisma
Sala de aula
408
Site
Fadisma
NUPPE
NUPPE
Sala de aula
408
NUPPE

Data

Horário

03/06/2019
de
a
funcionamento
11/06/2019
13/06/2019

-

25/06/2019

18 às 19 h

01/07/2019

-

04/07/2019
12/07/2019

18 às 19 h
18 às 19 h

30/07/2019

18 h

01/08/2019

-

Sala de aula
10/08/2019
408
NUPPE
12/08/2019

14 às 17 h
-

9. Atividades e certificação:
As atividades previstas neste Edital são de caráter não remunerado e
voluntário, e serão desenvolvidas de forma semanal, no período de 12/08/2019 à
29/11/2019, em horários regulares conforme da seguinte forma:
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Segunda-feira: 18 às 19 h
Quarta-feira: 18 às 19 h
Sexta-feira: 18 às 19 h
Os integrantes que cumprirem com as responsabilidades elencadas no item 5
serão

certificados

com

03

h

(três

horas)

semanais

de

ACG

(Atividade

Complementar de Graduação) relacionadas às atividades de prática e iniciação
científica realizadas.
10. Casos Omissos:
Os casos omissos deste Edital serão avaliados e resolvidos pela Coordenação
de Graduação.
Santa Maria, 31 de maio de 2019.

Prof. Carlos Norberto Belmonte Vieira
Diretor Acadêmico da FADISMA
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Anexo I

FORMUÁRIO DE INSCRIÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR
Nome completo:
Matrícula:
Semestre:
Telefone:
E-mail:
Semestre/Ano que cursou a Disciplina de:
Contabilidade Pública I _________ (Aluno de Ciências Contábeis)
Direito Administrativo I ________ (Aluno do Direito)
Santa Maria, RS, _____ de junho de 2019.
____________________________
Assinatura do Aluno
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