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EDITAL Nº 01/2021 

Processo Seletivo de Monitores 
para o NAF – Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal destinados aos 
acadêmicos dos cursos de 
Administração e Ciências 
Contábeis da Faculdade 
INSTED. 
 

A Diretora Pedagógica da Faculdade INSTED, no uso de suas atribuições regimentais, 

torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo do Programa de 

Monitoria para o NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. 

 

I. Do Objetivo 

Art. 1º. O presente Edital se destina à seleção de monitores voluntários para o  

 

II. Das Inscrições 

Art.2º.Estarão abertas as inscrições no período de 05 DE ABRIL DE 2021 A 07 DE 

ABRIL DE 2021, para o NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faculdade 

INSTED, conforme Cronograma. 

 

Art. 3º. Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição do NAF – Núcleo de 

Apoio Contábil e Fiscal, constante do anexo e enviar, no formato Word (doc ou docx), 

para o e-mail naf@insted.edu.br 

 

Art. 4º. Deverão estar anexados ao e-mail os documentos abaixo: 

• Ficha de Inscrição (Anexo I); 

• Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

• Currículo. 

 

Parágrafo primeiro. Estarão aptos para inscrição nesse edital os estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de Administração e Ciências Contábeis da 

Faculdade INSTED. 

 

Parágrafo segundo. A ficha de inscrição deve ser preenchida e protocolada pelos 

membros da coordenação do curso e NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 

da Faculdade INSTED. 

 



 

Art. 4º. possui como objetivo geral a articulação entre a teoria e a prática, permitindo 

que os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de graduação possam ser melhor 

compreendidos e aplicados aos contextos profissionais dos alunos, resultando no 

desenvolvimento de competências essenciais para o desempenho da sua profissão, 

tornando-os mais competitivos para o mercado de trabalho. 

 

Desta forma, é possível considerar que o aluno estará efetivamente realizando 

Atividades Acadêmicas Complementares - componente curricular obrigatório - o que 

agregará competências específicas, fazendo jus a horas de AAC e certificação pela 

participação. 

 

Art. 5º. Os objetivos específicos do NAF da Faculdade INSTED, são: 

• Proporcionar interação pratico-teórica para os acadêmicos dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 

• Proporcionar a comunidade em geral possibilidade de atendimento gratuito e 

efetivo. 

• Gerar e agregar valor a comunidade e para a instituição por meio da aplicação 

dos conhecimentos existentes. 

 

III. Do Processo Seletivo 

Art. 6º. O processo seletivo do Programa de Monitoria para alunos interessados em 

fazer parte do processo de formação da Faculdade INSTED, será composto por duas 

etapas, amplamente divulgada, de acordo com esse Edital, a saber: 

 

1ª Etapa– Será constituída pela análise do perfil dos candidatos inscritos e terá caráter 

eliminatório. Os candidatos aprovados nesta etapa serão convocados para a 2ª etapa, 

constituída por uma entrevista. A análise do perfil dos candidatos obedecerá ao perfil 

delineado para os cursos de Administração e Ciências Contábeis será realizada pela 

Coordenação dos cursos. 

 

2ª Etapa– Será constituída por entrevistas com os candidatos, e terá caráter 

eliminatório. Os entrevistadores serão membros dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis. 

 

 

 

 

 



 

IV. Da Divulgação dos Resultados 

 

Art. 7º. O resultado será divulgado por meio e-mail enviado para a relação dos 

candidatos (aprovados e reprovados) e no site da instituição para visualização 

pública.   

 

V. Do Caso Fortuito e Força Maior 

 

Art. 8º. Qualquer termo deste Edital poderá ser alterado mediante caso fortuito ou de 

força maior, desde que todos os candidatos sejam comunicados com antecedência 

mínima de 24 horas. 

 

VI. Processo de Admissão dos Candidatos Selecionados 

Art. 9º. Os candidatos que forem selecionados deverão obrigatoriamente estar 

matriculados nos cursos de Administração e Ciências Contábeis apresentar 

Coordenador do curso, as documentações abaixo relacionadas: 

 

• Ficha de Inscrição,  

• Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

• Currículo. 

 

Art. 10.A Assinatura do Termo de Compromisso para os selecionados ocorrerá em até 

05 (Cinco) dias após a divulgação do resultado no. O não comparecimento implica na 

desistência da vaga e a convocação imediata do próximo candidato selecionado, na 

ordem de classificação. 

 

VII. Das Vagas no NAF- Administração e Ciências Contábeis INSTED 

 

Art. 11. As vagas para a monitoria do NAF  serão de  5 vagas. 

 
IX - Cronograma 
 

Atividades Datas Previstas 

Inscrições 05.04.2021 A 07.04.2021 

Realização da Entrevista 06.04.2021 e 07.04.2021 

Publicação e Divulgação do Resultado  09.04.2021 

Assinatura do Termo de Compromisso 12.04.2021 

 

 



 

 

VIII. Disposições Finais 

Art. 12. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância das cláusulas 

estabelecidas no presente Edital, bem como o acompanhamento de eventuais 

alterações. 

Art. 13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação dos Cursos. 

 
 

Campo Grande/MS, 01 de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 

Daniela F. Viduani Sopran Gil 
Diretora  Acadêmica 

 
 
 
 

Mônica Ferreira Satolani 
Coordenador cursos de Administração e Ciências Contáveis 

 
  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PARA O EDITAL DE 

SELEÇÃO DE MONITORIA  

NAF 
 

Edital 

nº01 
01/2020 

DATA:  

ALUNO:  

MATRÍCULA:  CPF:  

SEMESTRE:  TURNO:  

E-MAIL -1:  

E-MAIL-2:  

TELEFONE-1:  TELEFONE-2:  

LABORATÓRIO 

(    )  NAF          (      ) NAC          (       ) PROJETE 

 

VAGA 

(      ) MONITORIA                       (       ) APOIO 

 

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA MONITORIA / APOIO 
SEGUNDA-FEIRA  
TERÇA-FEIRA  
QUARTA-FEIRA  
QUINTA-FEIRA  
SEXTA-FEIRA  

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
• CÓPIA DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE 

 

• CÓPIA DO CPF  

• CURRÍCULO   

 

INSCRIÇÃO RECEBIDA POR: 

DEFERIDA: (      )     INDEFERIDA: (       ) 

MOTIVOS DO INDEFERIMENTO: 

 

 

 

 
 


