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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEX 

 
EDITAL Nº 37/2017 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS para o NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL DA UVA (NAF) 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – UVA-DRF/SOB-SEFAZ/CE/CRC-CE  

 
Dispõe sobre o Processo Seletivo para formação 
do quadro de estagiários do Núcleo de 
Assistência Contábil e Fiscal da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (NAF/UVA). 

 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEX), torna público a abertura de inscrições e estabelece normas à participação no Processo 
Seletivo para o preenchimento de vagas de ESTÁGIO NÃO REMUNERADO destinadas a 
acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Direito da UVA, oferecidos em 
Sobral, para atuação no Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal (NAF) desta Instituição.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. O Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(NAF/UVA) foi instituído por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre a UVA; 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral (DRF/SOB); Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará (SEFAZ/CE) e Conselho Regional de Contabilidade (CRC/CE) com o objetivo 
de promover atividades de educação fiscal, como ação de extensão universitária da UVA, 
vinculada ao Curso de Ciências Contábeis e promover o intercâmbio de experiências e 
conhecimentos técnicos e científicos entre o Fisco e a Comunidade Universitária. 

1.2. Os estudantes e professores que atuarão no NAF/UVA participarão de capacitações por 
meio de cursos, palestras e seminários, presenciais ou à distância, promovidas pela RFB, 
SEFAZ e CRC/CE referentes a temas tributários, aduaneiros e orçamentários. 

1.3. Os estudantes selecionados como estagiários do NAF atuarão no desenvolvimento de 
atividades de orientação contábil e fiscal a pessoas físicas de baixa renda, bem como a 
microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos, 
devendo, ainda, participar de grupos de estudos e apresentar relatórios de atividades dos 
serviços prestados e ações desenvolvidas. 

1.4. O Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal será instalado no campus Betânia, situado na Av. 
da Universidade, 850, Betânia, Sobral-CE, podendo as atividades ocorrer também em outro 
campus da UVA, conforme disponibilidade de espaço. 

1.5. A participação regular do acadêmico como estagiário conferirá o direito à obtenção de 
Certificado de Extensão, cujas horas de atividades poderão ser válidas como atividades 
complementares do curso. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 24 a 28 de julho de 2017, exclusivamente na 
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Coordenadoria do Curso de Ciências Contábeis, no campus Betânia, de segunda a sexta-
feira, nos horários das 8h às 11h30min e das 19h às 21h30min. 

2.2. No ato da inscrição, o aluno deverá apresentar a documentação abaixo indicada: 
a) Fotocópia simples da Carteira de Identidade e do CPF; 
b) Histórico Escolar atualizado e assinado pelo responsável pela emissão; 
c) Termos de Inscrição e Carta de Intenção, preenchidos e assinados pelo candidato. 

(Anexos I e II). 
 

2.3. A ausência dos documentos indicados no subitem 2.2 implicará indeferimento do pedido 
de inscrição do candidato. 
 

3. DA CARGA HORÁRIA E NÚMERO DE VAGAS  
3.1. Serão ofertadas 05 (cinco) vagas, sendo 03 (três) vagas destinadas a alunos do Curso de 

Ciências Contábeis, 01 (uma) para alunos do Curso de Direito e 01 (uma) para alunos do 
Curso de Administração. 

3.2. Os demais candidatos classificados, até 04 (quatro) vezes o número de vagas por curso, 
comporão cadastro de reserva. 

3.3. Os estagiários deverão cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais no NAF, 
equivalentes a quatro dias na semana, nos turnos compreendidos entre 08h às 11h30min e 
entre 18h às 21h30min. 

3.4. A jornada de atividades pode ser alterada, conforme necessidade do Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal. 
 

4. DA SELEÇÃO 
4.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado em duas etapas: 

a) 1ª Etapa: Classificatória e eliminatória. Consiste na análise de currículo, histórico e 
Carta de Intenção; 

b) 2ª Etapa: Esta etapa será classificatória e consiste em entrevista individual com os 
candidatos classificados na 1ª Etapa, cuja data e local de realização serão informados 
quando da divulgação do resultado da 1ª Etapa.   
 

4.2. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que: 
a) Não apresentarem a documentação no ato da inscrição, no prazo estabelecido neste 

Edital; 
b) Não comparecerem às etapas de seleção indicadas no subitem 4.1 deste Edital. 

 
5. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO 
5.1. São requisitos necessários à participação no Processo Seletivo de que trata este Edital: 

a) Estar regularmente matriculado em qualquer dos cursos da UVA especificados no 
subitem 5.1; 

b) Estar cursando a partir do 3º até o penúltimo semestre do curso; 
c) Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais, para participar das atividades do NAF 

no contra turno das aulas, sem prejuízos de suas atividades acadêmicas. 
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5.2. Não poderão inscrever-se no Processo Seletivo de que trata este Edital: 
a) Alunos que estejam cursando os últimos semestres ou com carga horária total validada, 

equivalente a 90% do fluxograma do curso; 
b) Alunos que estejam matriculados nos primeiros dois semestres do curso; 
c) Alunos que estejam com Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) inferior a 7,0; 
d) Alunos com matrícula institucional; 
e) Alunos que exerçam atividades remuneradas, com ou sem, vínculo empregatício; 
f) Alunos que estejam cursando, concomitantemente, outro curso superior em instituição 

pública ou privada. 
 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
6.1. A classificação final do candidato aprovado no Processo Seletivo será obtida a partir do 

resultado das etapas informadas no subitem 4 deste Edital. 
6.2. O resultado será divulgado no dia 04 de agosto de 2017 na Coordenadoria do Curso de 

Ciências Contábeis, no campus Betânia, e no sítio eletrônico da UVA, em www.uvanet.br 
 

7. DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 
7.1. O aluno selecionado para atuar como estagiário no NAF/UVA poderá ser desligado do 

Projeto, a qualquer tempo, nos seguintes casos: 
a) Trancamento total de matrícula; 
b) Abandono de curso; 
c) Abandono ao trabalho e/ou falta de dedicação às atividades; 
d) Constatação de informações inverídicas na documentação entregue para admissão no 

Processo Seletivo; 
e) Desempenho insatisfatório das atividades; 
f) Ter mais de uma reprovação por média no semestre anterior; 
g) Ter reprovação por falta no semestre anterior. 

 
7.2. Todos os Termos de Compromisso da atividade voluntária serão validados durante o 

período de 01 (um) ano, podendo o aluno participar de novo processo seletivo, quando 
aberto. 

7.3. Caso haja desligamento ou desistência, será convocado o acadêmico classificado seguinte, 
conforme classificação no Cadastro de Reserva, que irá assinar o Termo de Compromisso, 
para o tempo restante da atividade. 
 

8. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
8.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital seguirá o Cronograma de Atividades 

apresentado no QUADRO 01 abaixo: 
 
QUADRO 01 - Cronograma de Atividades Seleção Estágio NAF/UVA (Edital nº 37/2017) 

Divulgação do Edital  21 de julho de 2017 

Período das Inscrições 24 a 28 de julho de 2017 

http://www.uvanet.br/
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Resultado da 1ª Etapa (Análise de currículo, 
histórico e Carta de Intenção) e divulgação 

dos locais e horários das entrevistas na 
Coordenadoria do Curso de Ciências 

Contábeis da UVA. 

 
 

01 de agosto de 2017 

Entrevista com classificados na 1ª Etapa 02 de agosto de 2017 

Resultado Final da Seleção 04 de agosto de 2017 

Reunião com os candidatos selecionados 08 de agosto de 2017 

 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das normas expressas neste Edital e 

aceitação tácita das condições do Processo Seletivo, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

9.2. O início das atividades dos estagiários selecionados será contado a partir da data de 
assinatura do Termo de Compromisso. 

9.3. O não atendimento às condições estabelecidas neste Edital implicará a eliminação do 
candidato do Processo Seletivo, a qualquer tempo. 

9.4. Será de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar comunicações oficiais e 
demais publicações referentes a este Processo Seletivo, publicados na Coordenadoria do 
Curso de Ciências Contábeis da UVA e no sítio eletrônico da UVA na Internete, em 
www.uvanet.br 

9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (PROEX), respeitados a legislação em vigor e os procedimentos internos desta IES. 

 
Campus Betânia, Sobral-CE, 21 de julho de 2017. 

 
 
 

 
Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
 
 
 
 

Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque 
Vice-Reitora no exercício da reitoria da UVA 

 
 
 

  

http://www.uvanet.br/
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEX 

 
EDITAL Nº 37/2017 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS para o NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL DA UVA (NAF) 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – UVA-DRF/SOB-SEFAZ/CE/CRC-CE 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. DADOS PESSOAIS No Cadastral: 
Nome:  

Filiação (pai, mãe): 

E-mail:  
   

Curso/Número de matrícula: 
  

Semestre: 
  

Turno:  
 

RG (N/UF/Emissão): 
  

CPF 
  

Turno: 
    

Campus: 
 

Data de Nascimento (dd/mm/aaaa): Naturalidade 
  

Endereço Av./rua; nº, bairro, cidade etc): 
  
Endereço (pais) Av./rua, nº, bairro, cidade etc): 
 

Telefone (1) 
(       ) 

Telefone (2) 
(      ) 

Data:  
_____  /  _____  /  2017 
 

Assinatura do candidato: 

2. COMPROVANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
Nome:  
    
Assinatura Candidato:  
  

Curso/Número de matrícula:: 
 

Data: 
_____ / _____/ 2017 

Assinatura do Responsável: 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEX 

 
EDITAL Nº 37/2017 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS para o NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL DA UVA (NAF) 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – UVA-DRF/SOB-SEFAZ/CE/CRC-CE 

ANEXO II 
 

CARTA DE INTENÇÃO  

Relate sua intenção em Participar do Projeto de Extensão NAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


