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EDITAL INTERNO No 036/2019/USJ
ESTABELECEO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS
DOS

CURSOS

DE

CIÊNCIAS

CONTÁBEIS,

DE

ADMINISTRAÇÃO E DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS - ADS, PARA A OFERTA DE VAGAS PARA
ATUAREM

NO PROJETO "MADE

IN SÃO JOSÉ", DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - PMSJ.

O Reitor do Centro Universitário

Municipal

de São José, no uso de suas atribuições,

TORNA PÚBLICO

O processo de seleção de acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis, do Curso de Administração, e do Curso

de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS, para atuarem como pesquisadores no Projeto "Made ín São

José",coordenado pela Prefeitura Municipal de SãoJosé- PMSJ,nos seguintestermos:
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1.1. Ficadeterminado o período de 17 a 24 de maio de 2019, para os alunos matriculados e ativos nos Cursos
de CiênciasContábeís,de Administração e de ADSdo USJrealizarem a inscrição para o presente processo de
seleçãointerna.
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2.1. O presente edital contempla 20(vinte) vagas, a serem preenchidas imediatamente após a publicação do

resultado, com carga horária semanal variável, a ser prestada por meio de aplicação de um questionário a
empresas localizadas em São José, numa pesquisa pré-elaborada e coordenada pela Prefeitura Municipal de

SãoJosé,referente ao Projeto "Made in SãoJosé"
2.2. Cada hora efetivamente trabalhada equivalerá à atribuição de 3(três) horas de ACC(Ativídade Curricular

Complementar),cujo registro e controle ficará sob o encargo dos respectivosCoordenadoresde Curso.
2.3. O acadêmico que tiver sido selecionado neste edital não poderá prejudicar as horas de sala de aula já
definidas para 2019-1.
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3.1. Aos acadêmícosvoluntários selecionados incumbe realizar, sob a supervisão da Secretaria de
Desenvolvimento Económico e Inovação de SãoJosé,a seguinte atividade: aplicar um instrumento de pesquisa

jquestionário) a empresas localizadasem São José, numa pesquisa pré-elaborada e coordenada pela
Prefeitura Municipal de SãoJosé, referente ao Projeto "Made in São José"
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4.1. As horas definidas no item 2.1 deverão ser negociadas diretamente com a Coordenação do Projeto, na
Prefeitura Municipal de SãoJosé.

5.1. Para inscrição no processo seletivo, o acadêmico deverá entregar a Ficha de Inscrição IANEXO ÚNICO)
devidamente preenchida e assinada no Protocolo do USJ,no período mencionado no item l.l.
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6.1. O acadêmíco deverá estar regularmente matriculado e ativo(frequentando as aulas) na segunda metade

do respectivo curso de graduação,ou seja, a partir da lg fase dos cursos de ADS,ou de Administração ou de
CiênciasContábeis.

7.1. Em caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato que:

a) Primeiro critério: ordem de inscrição
b) Segundocritério: maior IA(Índice Acadêmico);
c) Terceiro critério: maior disponibilidade de horários.

8.1. O resultado do presente processo seletivo será publicado no dia 27 de maio de 2019

8.2. Após a publicação do resultado, o interessado poderá solicitar recurso no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, no Setor de Protocolo do USJ,na RuaJaírVieira, ng 76, Kobrasol, no horário das 13h00min às 21h00min.
8.3. A Comissão responsável pelo recebimento e análise das inscrições e recursos foi designada pelo Reitor do

USJ,por intermédio da Portaria ng 044/2018/USJ,em 21 de dezembro de 2018.
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9.1. A participação no processo importará o conhecimento e aceitação tácita de todas as regras estabelecidas
neste Edital, e às regras internas do USJe da PMSJ.
9.2. Os casos omissos serão resolvidos por comissão nomeada pelo Reitor
9.3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
São José (SC), 17 de maio de 2019

SãoJosé-USJ
Rua Jair Vieira, 76 -Kobrasol - São José -- Santa Catarina - Brasil - CEP: 88. 102.130

Fine: (48) 3259-1945 www.uq.edu.br

&

SÃOJOU
PREFEITURA

FUNDESJ

USJ

Cen4n Univ Kát'io
Mu eípaí de $8o iosó

FüodâÇãoEdü âÓió &i ãé $ê À$é

ANEXOÚNICO

FICHA DEINSCRIÇÀO

Eu

CPF:

,

na Fase..........,
o n9

matriculado(a)

no

Curso

no Centro Universitário Municipal de São rosé sob

. venho por este intermédio requerer minha inscrição para participar da

aplicação de Pesquisa a Empresas, relativa ao Projeto "Made in São José", coordenado pela Prefeitura
Municipal de São José,conforme os termos estabelecidos no Edital ng 036/2019/USJ.
e meus

Acrescento que meu e-mail é
telefonessão:

SãoJosé(SC),

de

de 2019

Assinatura

\
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