
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E GESTÃO DE POLÍTICAS 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

EDITAL N. 0

CHAMADA PARA 

1. DO EVENTO: 

EVENTO: III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria do 
Setor Público. 

O processo de seleção será baseado no desenvolvimento de atividade
complementares conforme o que preconiza o
atividades complementares
do dcca/face” de  06 de outubro de 2017
 
 

2. DOS REQUISITOS PARA SE SUBMETER A

 
Serão selecionados estudantes que atendam os seguintes pré
 
Estudante de graduação de Bacharelado nas áreas de Contabilidade, 
Economia, Administração, Gestão 
Comunicação social (Comunicação 
Direito e outras correlatas.
 

 

3. DA FORMA E DOS 

 
Fase 1 - Envio de e-mail com o currículo lattes em anexo e dados pessoais 
(Nome, Endereço, Telefone, email, nome Skype, curso de graduação, e 
relato de experiência relacionada ao perfil exigido) para o e
mail 3seminariointernacionalunb@gmail.com
     
Fase 2 – Será enviado email para todos os inscritos os quais dever
responder com o aceite ou recusa da proposta
 
Após a realização do evento, cada estudante selecionado que tiver 
cumprido sua função com êxito, receberá um certificado de 
na organização do seminário
atividades complementares.
 
 

4. DA FORMA DE DESLIGAMENTO
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EDITAL N. 01/2019/DCCA/FACE/UnB 

 

CHAMADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO

 

 

III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria do 

processo de seleção será baseado no desenvolvimento de atividade
conforme o que preconiza o capítulo I do “regulamento das 

atividades complementares para o curso de graduação em ciências con
06 de outubro de 2017. 

OS REQUISITOS PARA SE SUBMETER A PRESENTE 

Serão selecionados estudantes que atendam os seguintes pré-requisitos:

Estudante de graduação de Bacharelado nas áreas de Contabilidade, 
Economia, Administração, Gestão de Políticas Públicas, Computação, 
Comunicação social (Comunicação organizacional, relações públicas)

e outras correlatas. 

3. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

mail com o currículo lattes em anexo e dados pessoais 
(Nome, Endereço, Telefone, email, nome Skype, curso de graduação, e 
relato de experiência relacionada ao perfil exigido) para o e

3seminariointernacionalunb@gmail.com;   

enviado email para todos os inscritos os quais dever
responder com o aceite ou recusa da proposta. 

Após a realização do evento, cada estudante selecionado que tiver 
cumprido sua função com êxito, receberá um certificado de “participação 

seminário” com 12 (doze) horas de atuação 
complementares. 

DE DESLIGAMENTO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E GESTÃO DE POLÍTICAS 

EVENTO  

III Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria do 

processo de seleção será baseado no desenvolvimento de atividades 
regulamento das 

para o curso de graduação em ciências contábeis 

PRESENTE SELEÇÃO 

requisitos: 

Estudante de graduação de Bacharelado nas áreas de Contabilidade, 
, Computação, 

relações públicas), 

mail com o currículo lattes em anexo e dados pessoais 
(Nome, Endereço, Telefone, email, nome Skype, curso de graduação, e 
relato de experiência relacionada ao perfil exigido) para o e-

enviado email para todos os inscritos os quais deverão 

Após a realização do evento, cada estudante selecionado que tiver 
participação 

de atuação como 



A Coordenação Técnica do evento poderá, a qualquer tempo, desligar o/a 
estudante em razão de:  
 
1. Não concordância com a qualidade do trabalho desenvolvido;  
2. Considerar inadequada sua conduta profissional; 
3. Atraso.  
 
. 

5. DO CRONOGRAMA 

O presente Edital será regido com base no seguinte cronograma de atividades: 

DATA ETAPA 
08/10/2019 Divulgação do Edital 
08 à 14/10/19  Período de inscrição 
15/10/2019 Seleção dos alunos 
16/10/2019 Divulgação do resultado final da seleção 

 

Será solicitado aos inscritos selecionados, entregar os documentos 
exigidos, termos de confidencialidade após a seleção e outras 
relacionadas à propriedade intelectual. 
  
Divulgação: Informação na página e mural da FACE/UnB. 
 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato através do e-mail 
3seminariointernacionalunb@gmail.com 

 

 Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital. 

 
 

Brasília 08/10/2019 

 
José Marilson Martins Dantas 
Vice- Coordenador do Projeto 

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais/FACE/UnB 


