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EDITAL CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 03/2019

REF: EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO IMPOSTO DE RENDA.

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 “IMPOSTO DE RENDA” com o intuito de
Atendimento a comunidade de Santos e Região para preenchimento da declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física Ano Base 2018 - Exercício 2019. A iniciativa do projeto visa incentivar o
empreendedorismo na prestação de serviços contábeis e trabalho voluntariado aos alunos. O projeto está
dividido em 2 etapas: “Treinamento” e “Atendimentos”.

2. OBJETIVOS
2.1. Aplicar conhecimentos teóricos e práticos dos alunos dos Cursos de Gestão na preparação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física ano base 2018 - Exercício 2019.
2.2. Preparar o preenchimento e envio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física ano base 2018 - Exercício 2019 para: comunidade; alunos; colaboradores da instituição e
seus familiares.
2.3. Esclarecer dúvidas e consultas técnicas pertinentes à Elaboração do Imposto de Renda ao público,
descrito em 2.2.

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
3.1. 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).
3.2. Para os alunos, serão disponibilizadas 50 vagas que serão preenchidas pelos seguintes critérios:
estar matriculado Curso da área de Gestão citado no item 3.1; ter preenchido completamente o
formulário de inscrição e, ter média das notas em todas as disciplinas cursadas superior a 70%.
3.3. O aluno que fizer inscrição e não comparecer a primeira etapa (Treinamento), ficará
automaticamente impossibilitado de participar da segunda etapa (Atendimento).
3.4. No caso de empate no critério de notas, o critério de desempate será a média de presenças nas
disciplinas no semestre de 2018/2.
3.5. Os Professores responsáveis pelo projeto irão escolher entre os classificados o aluno que irá liderar
a equipe, para a condução dos trabalhos.

Unidade Vila Mathias
Av. Rangel Pestana, 99. CEP: 11013-531
R. Comendador Martins, 52. CEP: 11015-530
Vila Mathias - Santos/SP

www.unimonte.br
4. DAS NORMATIVAS PARA INSCRIÇÃO
4.1. O candidato que se interessar em participar da equipe de trabalho do PROJETO IMPOSTO DE RENDA
deverá fazer sua inscrição no link: https://goo.gl/forms/r9HeW8dYjlGEXPcw2
4.2. Somente estará apto à participar quem preencher corretamente todos os campos.
4.3. Os alunos candidatos que preencherem o formulário serão avaliados, conforme o item 3 desse
documento.
4.4. O período de inscrição será de 21/03/2019 a 28/03/2019.

5. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS
5.1. O anúncio dos selecionados ocorrerá no dia 29/03/2019 por e-mail, fornecido pelo aluno no
formulário de inscrição, e devem respondê-lo confirmando o aceite para participação no evento;
5.2. A seleção é individual e intransferível, se por algum motivo o selecionado alegar que não poderá
participar, automaticamente o quinquagésimo primeiro classificado é chamado, e assim
sucessivamente.

6. INFORMAÇÕES DO PROJETO
6.1. O Projeto será conduzido pelos professores: Tereza Maria Candido Lemes Benavent Caldas, Fábio
Araújo e Aluízio Caffé.
6.2. O projeto será dividido em duas fases: a primeira é o Treinamento e a segunda o Atendimento, fica
estabelecido que o aluno que não participar da primeira fase, estará automaticamente
impossibilitado de participar da segunda fase do projeto.
6.3. A primeira fase ocorrerá no dia 30/03/2019 das 9h ás 13h no laboratório de informática 202 do
Bloco Central da São Judas Campus Unimonte.
6.4. A segunda fase será dividida em três etapas:
6.4.1. Atendimento ao público pelos alunos dos Cursos de Gestão, para elaboração da Declaração
do Imposto de Renda, sob a orientação dos professores citados em 6.1, no dia da Varal Solidário
no dia 06/04/2019 das 9h às 13h na escola Bernardo José Maria de Lorena na Av. Nossa Sra. da
Lapa, 785 - Vila Nova, Cubatão, será disponibilizado um ônibus saindo da São Judas Campus
Unimonte, Comendador Martins 52, às 7h para o transporte dos alunos.
6.4.2. Atendimento ao público pelos alunos dos Cursos de Gestão, no esclarecimento de dúvidas
sobre a Declaração do Imposto de Renda, na semana de 08/04/2019 á 12/04/2019 das 18h ás
19h no pátio da São Judas Campus Unimonte.
6.4.3. Atendimento ao público pelos alunos dos cursos de gestão, na elaboração da Declaração do
Imposto de Renda, sob a orientação dos professores no dia da Responsabilidade Social no dia
13/04/2019 das 9h ás 18h no Laboratório de Informática 202 do segundo andar do Bloco
Central da São Judas Campus Unimonte.
6.5. Os Participantes da equipe de trabalho terão direito a Declaração, contabilizando horas, que poderá
ser usada como Atividade Complementar. Fica estabelecida as seguintes cargas horárias:
6.5.1. Treinamento no dia 30/03 um total de 5 horas.
6.5.2. Atendimento no dia 06/04 um total de 10 horas.
6.5.3. Atendimento nos dias 08/04 a 12/04 um total de 2 horas por dia de participação.
6.5.4. Atendimento no dia 13/04 um total de 15 horas o dia todo ou 7 horas por período.
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6.6. Caso o membro da equipe se ausente do Treinamento ou Atendimento, sem prévia comunicação,
poderá ser substituído e receberá as horas apenas dos eventos nos quais esteve presente.

Santos, 21 de Março de 2019.

Prof. Frederico Sanchez Cidral

Profª Paula Orsatti

Coordenador de Gestão.

Diretora de Campus

