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EDITAL Nº 02/2016-DCC/CAP
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSO DE EXTENSÃO
O Departamento de Ciências Contábeis do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte-DCC/CAP/UERN, através da Coordenação do Curso de Extensão “Gestão de finanças
públicas: fundamentos e prática”, torna público o presente Edital de seleção de cursistas, para o
semestre letivo 2016.1, conforme os critérios estabelecidos a seguir.
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo de Seleção de cursistas para o Curso de Extensão “Gestão de finanças públicas:
fundamentos e prática” será regido pelas regras estabelecidas neste Edital e executado pela
Coordenação do referido Curso.
1.2 O cursista se comprometerá a frequentar o Curso com, no mínimo, 75% de participação e cumprir
todas as atividades propostas.
1.3 O conteúdo programático do Curso envolve os seguintes aspectos: (1) Tópicos de Finanças Públicas:
fundamentos das finanças públicas; necessidade de financiamento do Setor Público; equilíbrio fiscal.
(2) Planejamento e Controle Governamental: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei
Orçamentária Anual; Controle da Gestão Pública (prestação de contas, controle interno, controle
externo). (3) Programação e Execução Financeira: receita orçamentária (estágios, reconhecimento,
deduções, destinação, vinculação de receitas, transferências intergovernamentais); despesa
orçamentária (classificação, estágios, reconhecimento).
1.4 O curso terá carga horária total de 24 horas-aula distribuídas em três módulos de oito horas-aula,
organizadas sob as formas de seminários (palestras e oficinas), envolvendo aspectos teóricos e
práticos.
1.5 O curso será ministrado aos sábados, nos horários das 7:30h às 11:30h e das 13:30 às 17:30h, nas
dependências do Campus Avançado de Patu, à Av. Lauro Maia s/n – Estação – Patu/RN.
2 DAS VAGAS
2.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas, distribuídas conforme o quadro a seguir:
Público Alvo
Grupos
Descrição do Público Alvo
Número de Vagas
Agentes públicos que atuam em instituições governamentais
20
municipais: vereadores, secretários municipais, técnicos de
1
secretarias municipais, conselheiros municipais (educação, saúde,
ação social, FUNDEB e outros).
Membros de Organizações comunitárias (associações de bairro,
17
2
associações comunitárias, partidos políticos, ONGs, movimentos
sociais, sindicatos), cidadãos interessados.
3
Estudantes do Curso de Ciências Contábeis do CAP/UERN.
03
Total
40
2.2 O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição, obedecendo ao quantitativo de vagas
disponíveis para cada grupo do púbico alvo. Após o encerramento das inscrições, ocorrendo vagas
remanescentes nos grupos (1) e (2), conforme informado no item 2.1, estas serão preenchidas por
candidatos inscritos no grupo (3), observada a ordem de inscrição.
3 DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 7 a 21 de outubro de 2016 exclusivamente por meio do
preenchimento de formulário eletrônico.
3.2 O formulário eletrônico poderá ser acessado por meio do site http://patu.uern.br/dcc ou diretamente

em
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUGKWef5hIwmxm2HjFrKLWaDscnhFkHu9nfkY0P590Oc9nw/viewform
3.3 Estudantes do Curso de Ciências Contábeis do CAP/UERN só poderão realizar inscrição para as
vagas destinadas ao Grupo 3, conforme informado no item 2.1 deste Edital.
4 DO RESULTADO
4.1 A relação dos inscritos será divulgada no dia 24 de outubro de 2016, no site http//patu.uern.br/dcc e
nos murais do Departamento de Ciências Contábeis.
5 DA MATRÍCULA
5.1 Os candidatos integrantes da relação de inscritos estarão automaticamente matriculados no Curso,
devendo entregar Cópia de CPF e Identidade em folha única no dia 29 de outubro de 2016, data de
início do primeiro módulo de atividades do curso.
6 DO CRONOGRAMA – ATIVIDADES E DATAS
6.1 Publicação do Edital de Seleção: 6 de outubro de 2016.
6.2 Inscrições de participantes: 7 a 21 de outubro de 2016.
6.3 Divulgação da relação de inscritos: 24 de outubro de 2016.
6.4 Realização do curso:
Módulo 1: 29 de outubro/2016;
Módulo 2: 5 de novembro/2016;
Módulo 3: 12 de novembro/2016.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela Coordenação do Curso de Extensão
“Gestão de finanças públicas: fundamentos e prática” e, em segunda instância, pelo Colegiado do
Departamento de Ciências Contábeis.

Patu/RN, 6 de outubro de 2016.

Prof. Ms. Benedito M. do Nascimento Costa
Chefe de Departamento de Ciências Contábeis
Coordenador do Curso

