
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA 

DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2019.1 

  

O Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, por meio do Núcleo de 

Extensão, torna público o processo seletivo de estudantes para participação nos Projetos 

de Extensão abaixo relacionados ofertados por esta Instituição, nos termos aqui 

estabelecidos.  

  

01. Dos Pré-Requisitos para Inscrição e Renovação  

1.1O candidato deverá ser aluno regularmente matriculado no Centro Universitário 

Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)   

1.2A inscrição e/ou renovação dos candidatos será realizada no site institucional 

(www.asces.edu.br), por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, a partir de 

22 de Fevereiro de 2019 a 15 de Março de 2019.  

1.3Para renovação, os critérios são prerrogativas de cada professor proponente, sendo 

avaliados o desempenho do extensionista durante a execução do projeto enquanto 

membro.  

1.4O candidato poderá optar por inscrever-se e concorrer para quantos projetos tiver 

interesse, observando a SUA DISPONIBILIDADE SEM PREJUÍZO ÀS ATIVIDADE 

DISCENTES.  

1.5Para que a inscrição e renovação do estudante candidato tenha validade, faz-se 

necessário que o mesmo preencha o formulário online clicando no link abaixo de forma 

integral e clique no botão ENVIAR, após o devido preenchimento.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQDUyeBsUDAKV-

c4OsfFzdk1G6Vyi2UB5hdk4Q4Sp2hNXTMA/viewform?usp=pp_url 

Obs.: Acessar formulário pelo provedor Internet Explorer  

1.6. Uma vez completado o processo acima descrito, o sistema de inscrição online 

emitirá uma mensagem indicando que a inscrição foi efetuada com sucesso. A impressão 

desta mensagem servirá como comprovante de inscrição no Processo Seletivo. 
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02. Do Regulamento do Núcleo de Extensão da ASCES-UNITA  

2.1 Todas as atividades de extensão exercidas pelos candidatos aprovados seguirão as 

normas estabelecidas pelo Regulamento disponível para consulta no site institucional 

(www.asces.edu.br) e o qual o candidato não poderá alegar desconhecimento.    

 

03. Do processo seletivo e classificatório 

3.1A seleção e classificação dos candidatos serão de acordo com os critérios descritos 

no item 5 deste edital respeitando os critérios de cada projeto.  

3.2Para a realização das entrevistas, caso seja definido pelo professor, os candidatos 

devem procurar os docentes responsáveis pelos respectivos projetos para a conclusão 

do processo seletivo.   

3.3O deferimento da carga horária do estudante no final do semestre pelo núcleo de 

extensão será concedido apenas aos estudantes que foram inscritos e aprovados no 

processo seletivo.  

 

04. Da Divulgação dos resultados 

4.1Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos 

do Núcleo de Extensão, no dia 21 de Março de 2019. 

A seguir, seguem informações do Projeto de Extensão Núcleo de Apoio Fiscal e 

Contábil com vagas disponíveis para novas inscrições para atividades em 2019.1 

 

05. Da Seleção do Projeto de Extensão   

PROJETO DE EXTENSÃO: NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL- NAF 

Docentes Extensionista: Prof.ª Ana Rosa Gomes Cunha 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-

Unita); 

 Ser do curso de Ciências Contábeis, e já ter cursado a disciplina de Direito e 

Legislação Tributária; 

 Ter disponibilidade de 4 horas semanais para desenvolver as atividades; 

 Ter flexibilidade de horários para participar das atividades realizadas pelo NAF nos 

períodos da manhã e da tarde. 

 

 

 



 

 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 12 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 6 vagas para o atendimento ao público; 

 6 vagas para o grupo de estudos. 

Horário do Projeto: terças-feiras (tarde), quartas-feiras (tarde) e quintas-feiras (tarde). 

 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 

período ser prorrogado por mais seis meses. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada através do preenchimento de um formulário eletrônico 

disponível no portal da ASCES-UNITA, até o dia 15 de março de 2019. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de entrevista por meio de preenchimento de 

questionário junto aos professores responsáveis. 

 Se o número de alunos aprovados no processo for superior ao número de vagas 

ofertadas, será formadocadastro de reserva. 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS: 

Os alunos inscritos deverão comparecer conforme abaixo: 

DATA: 19 de março de 2019 (terça-feira) 

HORA: Das 14h30min às 17h30min 

LOCAL: Núcleo de Práticas Contábeis (Polo Agreste) 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do 

Polo Agreste, no dia 21 de março de 2019. 

 

Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados deverão comparecer no dia 

26 de março de 2019 às 14h para o início dos treinamentos. 

 

As atividades do NAF de atendimento ao público serão iniciadas a partir do dia 01 de 

abril de 2019. 

 

 Os alunos selecionados que não comparecerem na data e horário previstos para o início 

dos treinamentos serão automaticamente desclassificados, e serão chamados os alunos 

do cadastro de reserva, conforme sua classificação. 

 Para outras informações, os interessados devem procurar o(a) professor(a) extensionista 

do NAF. 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) professor(a) extensionista do NAF, 

juntamente com a coordenação do Curso de Ciências Contábeis. 


