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EDITAL DE SELEÇÃO
2019.2
A Coordenação de Ciências Contábeis torna público Edital de seleção para alunos-participantes,
conforme projeto de extensão do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do curso de Ciências
Contábeis. É facultado aos alunos dos cursos de Ciências Econômicas e Gestão Financeira
participarem do projeto.
1. Carga horária, turno e período de duração da participação:
O aluno só poderá desenvolver a sua participação durante o horário de funcionamento do NAF,
que será às segundas-feiras das 13h às 14h e das 17h às 18h e terças-feiras das 11h às 12h e das
17h às 18h.
O participante deverá cumprir carga horária semanal, de acordo com o horário escolhido para
participar no projeto, segundo tabela a seguir:
Carga horária semestral
do projeto

Carga horária de
participação

Período de participação

10 horas
10 horas
10 horas
10 horas

1 hora/semana
1 hora/semana
1 hora/semana
1 hora/semana

Todas as segundas-feiras das 13h as 14h.
Todas as segundas-feiras das 17 as 18h.
Todas as terças-feiras das 11h as 12h.
Todas as terças-feiras das 17h as 18h.

2. Das vagas:
São 20 vagas semestrais, distribuídas em 5 vagas para cada período de participação. Serão
destinadas 2 (duas) vagas para o curso de Ciências Econômicas e 2 (duas) vagas para o curso de
Gestão Financeira.
O CR poderá também ser usado como critério de desempate para preenchimento das vagas.
3. Da inscrição:
Os alunos interessados devem solicitar inscrição exclusivamente mediante requerimento web
criado para tal fim, denominado “Seleção Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal”, respeitadas as
seguintes condições:
Cada aluno do curso de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Gestão financeira pode se
candidatar.
No corpo do requerimento o aluno deverá transcrever o texto a seguir complementando com
os dias e horário do seu interesse:
“Solicito a realização da prova no dia (indicar dia de preferência para realização da prova), no
horário das (indicar a hora da prova de preferência). Quanto ao interesse da carga horária
semanal de participação a ser cumprida no NAF, caso seja aprovado e selecionado, minha
primeira opção é (indicar o período de participação, dia e horário, conforme quadro no item 1) e
como segunda opção (indicar uma segunda opção de período de participação, dia e horário,
conforme quadro no item 1) .”
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Os alunos cujos requerimentos estejam deferidos no prazo deste edital estarão
automaticamente confirmados para realização da prova de seleção específica.
i)

Dos temas de prova:
Dos diversos temas, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal solicitará na prova os seguintes:
1. Perguntas e Respostas imposto sobre a Renda Pessoa Física 2019 (PERGUNTÃO).
2. Dúvidas relacionadas ao Microempreendedor individual

ii)

Da prova de seleção específica:
O candidato será submetido à prova de seleção sobre os dois temas propostos, de acordo com
o dia e horário escolhido no requerimento web deferido.
A prova de seleção específica tem formato de consulta em material próprio da Receita Federal
do Brasil (http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao/perguntas-erespostas-irpf-2019.pdf)
e
no
Portal
do
Empreendedor
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/duvidas-frequentes) e não exige outras
bibliografias como fontes de consulta, mas leva em conta a relevância do tema de pesquisa, o
interesse e a desenvoltura do candidato em responder às perguntas elencadas, porque suas
respostas serão importantes para o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, cujo objetivo é fornecer
informações dessa natureza aos contribuintes hipossuficientes que buscarão tais informações.
A prova será constituída de 10 questões, 5 de cada tema e terá a duração máxima de 60 minutos.
O não comparecimento do aluno no dia da prova ou seu atraso por mais de 10 minutos implicará
automaticamente sua exclusão do processo de seleção.

iii)

Das datas:
 Inscrição: 09 a 10 de setembro de 2019.
 Prova específica:
Data
Horário
16/09/2019
Das 21 às 22h
17/09/2019
Das 13 às 14h
17/09/2019
Das 17 às 18h

Local – Campus Barra
Laboratório de Informática 4
Núcleo de Práticas de Negócios (NPN)
Núcleo de Práticas de Negócios (NPN)

 Divulgação do resultado: 20 de setembro de 2019 via e-mail enviado ao candidato.
iv)

Das disposições gerais:
As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação de Ciências Contábeis.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2019.

Prof. João Edson da Silva
Coordenador de Ciências Contábeis
IBMR-Laureate International Universities

