EDITAL 01/2020
A Coordenação do Núcleo de Práticas Empreendedoras (NPE), torna pública a
seleção de alunos para participação voluntária da Comissão Organizadora da 4ª
Semana Acadêmica e da 2ª Jornada de Pesquisa e Extensão do Curso de
Administração e da 4ª Semana Acadêmica e da 2ª Jornada de Pesquisa e
Extensão do Curso de Ciências Contábeis, que ocorrerá no período de 19/10/2020
a 21/10/2020.
•

VAGAS PARA ADMINISTRAÇÃO: 10

•

VAGAS PARA CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 10

•

DURAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO: 15/09/2020 até 21/10/2020

1. APRESENTAÇÃO
O objetivo deste edital é selecionar acadêmicos do curso de Administração e
de Ciências Contábeis para auxiliar no planejamento e execução de atividades
relacionadas à 4º Semana Acadêmica e da 2ª Jornada de Pesquisa e Extensão dos
Cursos.
2. DA INSCRIÇÃO
As inscrições estão abertas de 11 até 14 de setembro de 2020.
3. QUEM PODE SE INSCREVER
Acadêmicos regularmente matriculados em qualquer semestre do curso de
Administração e de Ciências Contábeis.
4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
a) Será analisada a justificativa individual referente ao interesse em atuar na
Comissão como voluntário.
b) O acadêmico deverá ter disponibilidade para participar de todas as
atividades previstas;
c) Ser proativo, trabalhar bem em grupo e ser dinâmico.
5. PROCEDIMENTO
Envio da Ficha de Interesse no e-mail jornadafmc@centenario.metodista.br até
a data limite disposta neste edital.
6. METODOLOGIA DE TRABALHO
d) O acadêmico participará da comissão de forma voluntária;
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e) Os encontros acontecerão no formato online conforme a demanda das
atividades a serem realizadas no período que antecede e durante o evento;
a) A comissão organizadora irá auxiliar no planejamento, execução e controle
das atividades, bem como da divulgação pertinente ao evento;
b) Será concedido ao acadêmico que participar de todas as atividades
previstas, 30h de atividade complementares;

7. RESULTADO:
Dia 14 de abril, a partir das 17 horas, no Portal Institucional da FMC será
divulgada
a
lista
dos
acadêmicos
selecionados.
Endereço:
http://metodistacentenario.com.br/
8. ENCONTRO
O primeiro encontro online para organização das atividades do evento ocorrerá
no dia 15/09, às 18h em link enviado no dia.

Dúvidas e demais questões pertinentes serão resolvidas pela Coordenação do
Núcleo de Práticas Empreendedoras.

Santa Maria, 10 de setembro de 2020.
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