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EDITAL ADM: 01/2019

REF: EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO – “30 MINUTOS DE GESTÃO”.

1.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Coordenação dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Portuária, Logística e Processos Gerenciais da São Judas Campus Unimonte abre edital de
inscrição para formação da equipe de trabalho do projeto “30 MINUTOS DE GESTÃO” com o intuito de
difundir o espírito empreendedor e de liderança aos alunos. Esse projeto ocorrerá às quartas-feiras, com
temas e profissionais ligados área de gestão, trazendo ideias, expertises, novidades, práticas de qualidade,
cases de inovação e outros temas que, de alguma forma, tenham relação com a área. O projeto ocorrerá de
13/03/19 a 29/05/19 em dez datas diferentes, sempre no horário das 18h30min às 19h.
2.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

2.1.
Para trabalhar na organização dos eventos, poderão participar da seleção alunos devidamente
matriculados nos cursos da área da Gestão (Administração, Gestão de Recursos Humanos, Processos
Gerenciais, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão Portuária e Logística);
2.2.
Para os alunos serão disponibilizadas 10 vagas que serão definidas pelos seguintes critérios: média
das notas superiores a 70%; número de participações nas edições anteriores do “30 MINUTOS DE GESTÃO”
e comparecimento na Reunião de alinhamento no dia 28/02/2019 na sala da Coordenação.
2.3.
O aluno que fizer inscrição e não comparecer à reunião de alinhamento, ficará automaticamente
impossibilitado de participar da equipe de trabalho de organização dos eventos no semestre 2019/1.
2.4.
No caso de empate nos critérios do item 2.2, o critério de desempate será a maior média de
presenças das disciplinas no semestre de 2018/2.
2.5.
O coordenador dos cursos de gestão irá escolher entre os classificados o aluno que irá liderar a
equipe, para condução dos trabalhos de organização do “30 MINUTOS DE GESTÃO”.

3.

DAS NORMATIVAS PARA INSCRIÇÃO

3.1.
O candidato que se interessar em participar da equipe de trabalho do “30 MINUTOS DE GESTÃO”
deverá fazer sua inscrição no link: https://goo.gl/forms/PIh6gFCpex3Sr1M03. Somente estarão aptos à
participarem os alunos que preencherem corretamente todos os campos do formulário.
3.2.
Os alunos candidatos que preencherem o formulário serão avaliados de acordo com o item 2 desse
documento.
3.3.
O período de inscrição será de 18/02/2019 a 26/02/2019.
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4.

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS

4.1.
O anúncio dos selecionados ocorrerá no dia 27/02/2019 por mensagem telefônica, sendo que o
número será fornecido pelo aluno no formulário de inscrição, e devem respondê-lo confirmando o aceite
para participação na organização do evento;
4.2.
A seleção é individual e intransferível, se por algum motivo o selecionado alegar que não poderá
participar, automaticamente o décimo primeiro classificado (11°) é chamado, e assim sucessivamente.
5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.
Os eventos ocorrerão entre os dias 13 de março de 2019 e 29 de maio de 2019 sempre, às quartasfeiras, das 18h30min às 19h no Auditório do Bloco Central.
5.2.
As reuniões da equipe ocorrerão sempre antes e após o evento e em datas estabelecidas na reunião
de alinhamento.
5.3.
Os Participantes da equipe de trabalho terão direito a certificado, contabilizando 05 (cinco) horas,
por evento, que poderá ser usado como “atividade complementar” e que será enviada no semestre seguinte.
5.4.
Caso o membro da equipe se ausente das reuniões e eventos, sem prévia comunicação, poderá ser
substituído e receberá o certificado apenas dos eventos nos quais esteve presente.
5.5.
Os temas, bem como os profissionais que participarão dos eventos serão definidos pelo
coordenador, professores e alunos dos cursos de gestão.

Santos, 15 de fevereiro de 2019.

Prof. Frederico Sanchez Cidral

Profa. Paula Orsatti

Coordenador de Gestão

Diretora de Campus

