PROJETO TABULEIRO EMPREENDEDOR
EDITAL Nº 03/2018 PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA AÇÕES DE EXTENSÃO 2018
A Coordenação do Curso de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
considerando a necessidade de aperfeiçoar o desempenho do corpo discente, conforme já previsto
no PDI do UNIFACEX e no Projeto Político Pedagógico do Curso, torna público este edital para
seleção de alunos para atuarem como voluntários no Projeto de Extensão “TABULEIRO
EMPREENDEDOR”.
1. Objetivo do Projeto:
Este objetiva durante 01 (um) ano, podendo ser renovado por mais um (01) ano, ampliar e fortalecer
a cultura empreendedora junto aos educandos do UNIFACEX, por meio da mobilização e orientação
dos educandos para participarem do Desafio Universitário Empreendedor; expansão do ensino do
Empreendedorismo para alunos do UNIFACEX; e disseminação da cultura empreendedora na
comunidade discente do UNIFACEX.
2. Atividades a serem realizadas para executar as ações de extensão:
 Visitar as empresas, visando divulgar os serviços (cursos, palestras, treinamentos, consultorias,
assessorias, etc) oferecidos pelo referido Projeto.
 Divulgar, por meio de e-mails e redes sociais em geral, todos os serviços ofertados pelo Projeto.
 Negociar, juntamente com o(s) Professor(es) responsável(is) pelo Projeto, as propostas
recebidas pelas empresas, para fins de análise de viabilidade quanto à execução dos serviços
ofertados.
 Recepcionar ministrante e verificar equipamentos e materiais em geral.
 Distribuir e coletar ficha de avaliação do evento, quando necessário.
 Elaborar relatório de fechamento das ações do Projeto.
3. Pré-requisitos para inscrição:
 Conhecimentos básicos de Word e Excel.
 Ter habilidade de falar em público.
 Ter habilidade sobre a área administrativa e financeira em geral.
 Ter a seguinte disponibilidade de horários: ao menos 1 turno (manhã, tarde e/ou noite) durante a
semana e/ou 1 turno (manhã e/ou tarde) aos sábados, os quais serão previamente
agendados/acordados com os voluntários.
4. Número de vagas por curso:
Curso

Docente envolvido

Nº de vagas

ADMINISTRAÇÃO

Daniyel Ferreira de Medeiros

20

5. Período de inscrição:
a) Período da inscrição: De 05/02/2018 até às 20:00h de 13/03/2018, com a documentação entregue
à secretária da Coordenação do Curso.
b) Entrevista com os docentes/coordenação: 18:00h do dia 14/03/2018 (Todos os inscritos deverão
participar). Será realizada na Coordenação de cada Curso, no Campus Deodoro.
c) Resultado final da seleção: 15/03/2018 nos murais, e no AVA.
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6. Documentação exigida:
- Ficha de inscrição preenchida e assinada. (Anexo A.)
- Cópia do currículo resumido (com endereço, CPF, RG e telefones).
- Histórico escolar atualizado.
7. Critérios de Seleção:
Análise do currículo e entrevista.
8. Certificação do Voluntário:
A certificação do aluno ocorrerá por carga horária da ação de extensão executada e não pelo
Projeto.
9. Atividades complementares:
De acordo com o Manual do aluno 2017/2018, páginas 114 e 115. Disponível em:
<http://unifacex.com.br/secretaria/manual-do-aluno/>, caso obtenha Resultado positivo nos termos
deste edital e seus anexos.
10. Das disposições gerais:
a. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, aquele que, tendo objeção, venha apontar,
posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições, hipóteses em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
b. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja
por decisão unilateral do UNIFACEX, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem
que isso implique direitos a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
c. O aluno selecionado exercerá as atividades como voluntário assinando o Termo de Adesão à
Atividade Voluntária.
d. Caso haja a implementação de atividades externas ao UNIFACEX, o voluntário deverá assinar o
Termo de Compromisso.
e. O aluno assinará um Plano de Trabalho referente à participação no projeto de extensão.
f. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelas Coordenações dos Cursos, depois de
ouvidas as orientações da Coordenação de Pesquisa e Extensão (CPE) e a Pró-Reitoria Acadêmica
(PRORAC).

Natal (RN), 05 de fevereiro de 2018.

ALICE DANTAS DE MEDEIROS
Coordenação do Curso de Administração
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA VOLUNTÁRIO
(Anexo A.)
Inscrito (a):

E-mail:

Telefone/Cel:

Curso

Horários disponíveis:
(marque mais de uma, sempre que possível)
( ) Manhã
( ) Tarde
( ) Noite

Turno que estuda:

Declaro ter experiência em:
( ) Área administrativa
( ) Área financeira
( ) Não tenho experiência
Já participei de outros projetos de extensão:
Nome do projeto:

( ) Declaro estar ciente de todas as condições constantes no Edital º 03/2018.

____________________________________________
Assinatura do candidato (a)
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