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EDITAL Nº 01/2018-DCC/CAP – PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA

CURSO DE EXTENSÃO 
                                                                                                   
O Departamento de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/Campus
Avançado  de  Patu  (DCC/CAP/UERN),  através  da  Coordenação  do  Curso  de  Extensão  Prática  de
Contabilidade para Pequenas  Empresas,  torna público o presente Edital  de seleção de alunos,  para a
realização do referido Curso no semestre letivo 2017.2, conforme os critérios estabelecidos a seguir.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo de Seleção de alunos cursistas, para o Curso de Extensão Prática de Contabilidade para

Pequenas Empresas (Turma D), será regido pelas regras estabelecidas neste Edital e executado pela
Coordenação do referido Curso.

1.2 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender as normas e às recomendações estabelecidas
neste documento será automaticamente eliminado do processo de seleção.

1.3 O candidato aprovado se comprometerá a freqüentar o Curso com, no mínimo, 75% de participação e
cumprir 100% das atividades e avaliações propostas.

1.4 O conteúdo programático do Curso envolve os seguintes aspectos, sendo 8 horas de aulas teóricas e
36 horas de aulas práticas em laboratório): Micro e pequenas empresas: conceitos; características;
importância. Escrituração contábil: conceito; características; obrigatoriedade; aspectos principais da
ITG 1000; procedimentos contábeis obrigatórios para pequenas empresas. Aspectos gerais dos livros
contábeis e fiscais. Plano de contas: conceito e utilidade; características e estrutura; elenco de contas;
função  e  funcionamento  das  principais  contas;  plano  de  eventos;  modelo  proposto.  Relatórios
contábeis: balancete; demonstrações contábeis: balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício;  notas  explicativas  para  pequenas  empresas.  Aplicação  prática  de  escrituração  contábil
completa e emissão de demonstrações contábeis para uma empresa comercial.

1.5 O Curso terá uma carga horária total de 44 (quarenta e quatro) horas-aula.
2 DAS VAGAS
2.1 Serão ofertadas 15 (quinze) vagas, distribuídas conforme o quadro a seguir:

Público Número de Vagas
Profissionais  que  atuam  na  área  de  contabilidade  ou  alunos
egressos de Ciências Contábeis

10

Alunos matriculados em Curso de Ciências Contábeis 05
Total 15

2.2 Após conclusão do processo seletivo, e ocorrendo vagas remanescentes em um público, conforme
informado no item 2.1, elas serão preenchidas com candidatos aprovados e ainda não convocados no
outro público.

3 DA INSCRIÇÃO
3.1 Estão  habilitados  a  fazerem  inscrição,  para  o  processo  seletivo  deste  Edital,  os  candidatos  que

atenderem os seguintes requisitos:
a) serem profissionais que atuam na area de Contabilidade, alunos egressos de Ciências Contábeis ou

alunos matriculados em Curso de Ciências Contábeis;
b) ter disponibilidade de horário de estudos para o Curso, de 04 (quatro) horas-aula por semana,

durante 11 (onze) semanas, de maio a julho de 2018, no turno Vespertino, às quartas-feiras, no
horário de 13:30 às 17:05.

3.2 As inscrições serão realizadas, pelos interessados ou procuradores legalmente constituídos, no período
de 11 a 24 de abril de 2018 (dias úteis), nos horários de 08h00min às 11h00min e de 19h00min às
21h00min, na Secretaria do Departamento de Ciências Contábeis/UERN, na Av. Lauro Maia – s/n –
Estação – Patu/RN.



3.3 No ato da inscrição, o candidato ou seu representante legal deverá preencher formulário padrão de
inscrição e anexar:
a) Cópia de CPF e Identidade em folha única;
b) no  caso  de  profissional,  comprovante  de  atuação  profissional  na  área  de  contabilidade  (Ex.:

identidade  profissional,  contrato  de  trabalho,  declaração,  portaria  etc.)  e  cópia  de  diploma de
conclusão de Curso Superior em Ciências Contábeis 

c) no  caso  de  aluno  egresso,  cópia  de  diploma  de  conclusão  de  Curso  Superior  em  Ciências
Contábeis;

d) no caso de aluno de Ciências Contábeis, comprovante atual de matrícula.
3.4 No ato da inscrição, o candidato deverá agendar Entrevista, conforme disponibilidade de local, data e

horário informados pela Secretaria do Departamento de Ciências Contábeis.
4 DA SELEÇÃO
4.1 A realização do processo seletivo a que se refere este Edital será executada pela Coordenação do

Curso de Extensão Prática de Contabilidade para Pequenas Empresas.
4.2 Os candidatos ao Curso serão selecionados mediante Entrevista (agendada no ato da inscrição), que

receberá nota de zero a dez, obedecendo o seguinte cronograma:
Data Horário Local

30/04/2018 (segunda-feira)
02/05/2018 (quarta-feira)
03/05/2018 (quinta-feira)

08:00 às 11:00

Sala  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Contabilidade  e
Economia, localizada no Bloco de salas de aula do
Curso  de  Letras/Matemática,  no  Campus  de
Patu/UERN.

4.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 5,0 (cinco) na entrevista e convocados
aqueles que obtiverem, em ordem decrescente, as maiores notas.

4.4 Em caso de empate entre os candidatos, será convocado aquele de maior idade.
5 DO RESULTADO
5.1 O resultado da seleção será divulgado no dia 07 de maio de 2018, no site http//patu.uern.br/dcc e nos

murais do Departamento de Ciências Contábeis.
6 DA MATRÍCULA
6.1 Após conclusão do processo seletivo  e  divulgação do resultado,  os  candidatos  aprovados estarão

automaticamente matriculados no Curso.
7 DO CRONOGRAMA – ATIVIDADES E DATAS
7.1 Publicação do Edital de Seleção: 11 de abril de 2018.
7.2 Inscrições no processo seletivo: 11 a 24 de abril de 2018.
7.3 Entrevistas com os candidatos: 30 de abril, 02 e 03 de maio de 2018, conforme item 4.2 deste Edital.
7.4 Resultado da seleção: 07 de maio de 2018.
7.5 Início do Curso (aulas): 09 de maio de 2018.
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela  Coordenação do Curso de Extensão

Prática  de  Contabilidade  para  Pequenas  Empresas;  em  segunda  instância,  pelo  Colegiado  do
Departamento de Ciências Contábeis.

Patu/RN, 11 de abril de 2018.

Prof. Ms. Francisco Tavares Filho
Coordenador do Curso Prática de

Contabilidade para Pequenas Empresas
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