EDITAL Nº 003 DE 06 DE MARÇO DE 2018
SELEÇÃO DE INSTRUTORES
O Coordenador do curso de Administração da Unidade de Ensino Superior do Sul do
Maranhão – UNISULMA, no uso de suas atribuições, torna público o edital de seleção de
instrutores para atuarem no programa “Mais Empreendedor” no primeiro semestre de 2018.
A presente seleção é destinada aos acadêmicos regularmente matriculados no 5º, 6º, 7º e 8º
período do curso de Administração, desta IES, objetivando o cumprimento de atividades
complementares de acordo com as regras e condições deste edital.
Cláusula Primeira – Dos objetivos
Art. 1º Proporcionar aos acadêmicos de Administração a oportunidade de
socializarem os conhecimentos obtidos na área administrativa durante o curso e ao mesmo
tempo desenvolver a capacidade de ministrar aulas.
Cláusula Segunda – Do funcionamento
Art. 2º Os acadêmicos irão ministrar minicursos ao público-alvo do programa, sendo
acompanhados pelo NPA na elaboração e desenvolvimento do material a ser utilizado. As
palestras abordarão as temáticas, datas, carga horária e turnos, a seguir, e podem ser
ministradas por até 02 (dois) acadêmicos em cada turma, conforme relacionado na Tabela 1.
Tabela 1 – Cronograma
TEMA

DATA

TURNO

CARGA HORÁRIA

Marketing Pessoal

07/abr

Matutino

03 h

Técnicas de Vendas

14/abr

Matutino

03 h

Relações Humanas

28/abr

Matutino

03 h

Empregabilidade

12/mai

Matutino

03 h

Currículo: Entrevista de Emprego

26/mai

Matutino

03 h

Gestão de conflitos

02/jun

Matutino

03 h

Cláusula Terceira – Da inscrição
Art. 3º A inscrição para participar do processo seletivo de instrutores deverá ser
requerida pelo aluno interessado, de forma individual, através do cadastro no site
https://www.doity.com.br/instrutor-programa-mais-empreendedor , ou presencialmente no
Núcleo de Práticas Administrativas - NPA, de segunda a sexta-feira das 9:00 às 11:00h
conforme datas discriminadas no Quadro 1 deste edital.
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Cláusula Quarta – Do cronograma
Art. 4º O cronograma das etapas para o processo seletivo de instrutores para o
primeiro semestre de 2018 do curso de Administração da UNISULMA será de acordo com o
Quadro 1 deste edital.
Quadro 1 – Cronograma
Etapa

Data

Horário

06 a 15/03/2018

-

Divulgação da lista com os selecionados

20/03/2018

-

Reunião no NPA

21/03/2018

20:30 às 21:00

07/04 a 02/06/2018

-

Inscrições

Execução do programa
Cláusula Quinta – Da Avaliação

Art. 5º Somente serão validadas e emitidas certificações para cumprimento de
atividades complementares através da presença nas etapas propostas neste edital e
participação efetiva junto ao processo de capacitação e instrução.
Parágrafo único. A participação do acadêmico dará direito a cada aluno à
certificação de 06 horas complementares como atividade de extensão.
Cláusula Sexta – Das Disposições Gerais
Art. 6º Havendo ocorrências e situações não descritas neste Edital, sua solução ficará
a Cargo da Coordenação do curso de Administração e do Núcleo de Práticas Administrativas
– NPA. Outras informações no e-mail: npa@unisulma.edu.br
Imperatriz, 06 de março de 2018.

Márcio Pereira dos Santos
Coordenador do Curso de Administração

Etiane Maciel de Oliveira Paes
Coordenadora do NPA
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