
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora  

 

EDITAL Nº 033/2020 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL 

(NAF) – 2020/2 - UNIVALE 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de 

Governador Valadares/MG, torna pública a abertura do processo de seleção de 

estudantes para o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), o qual se regerá pelas 

normas contidas neste Edital. 

 

1 DA FINALIDADE 

1.1 O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) tem como objetivo apoiar 

contribuintes de baixa renda, pequenas empresas ou sociedades civis sem fins 

lucrativos, que, de outro modo não teriam acesso às orientações contábeis e fiscais 

básicas.  

 

2 DO FUNCIONAMENTO 

2.1 O corpo de acadêmicos voluntários é composto de estudantes regulares dos 

Cursos de Ciências Contábeis e Administração da UNIVALE, desde que estejam 

regularmente matriculados.   

2.2 Considera-se serviço voluntário toda a atividade prática, não remunerada, com 

objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos, assistenciais e de 

saúde.  

2.2.1 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim.  

2.2.2 A prestação de serviço voluntário será formalizada através do documento 

denominado Termo de Compromisso, celebrado entre a Univale, o Núcleo de 

Apoio Contábil e Fiscal e o aluno voluntário, nele constando às condições de seu 

exercício.  

 

3 DO NÚMERO DE VAGAS   

3.1  Serão disponibilizadas 10(dez) vagas para o início das atividades junto ao NAF, 

para alunos matriculados nos cursos de Ciências Contábeis e Administração. 

 



 
 

 
 

 

3.2 Os alunos selecionados receberão certificados de participação e horas de 

atividades complementares em consonância com o que preconiza o regulamento 

destas, após a finalização de suas atividades no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. 

3.3 O horário de funcionamento do setor será na segunda: 08:00 às 12:00; quarta: 

09:20 às 12:20 e sexta:  09:20 às 12:20. 

 

4 DO RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL  

4.1 O NAF será conduzido pelo Prof. Sérgio dos Santos Reis, responsável designado 

pela instituição de ensino, denominado coordenador do NAF UNIVALE.  

4.2 Aos acadêmicos voluntários incumbem realizar, sob a supervisão do professor 

orientador, as atividades que lhe forem solicitadas, respeitando o cumprimento no 

máximo de 12 (doze) horas e no mínimo de 4 (quatro) horas que serão 

estabelecidas na agenda de cada um. 

 

5 DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 As inscrições deverão ser feitas por email naf@univale.br, no período de 

07/10/2020 a 16/10/2020. 

5.2 Poderão participar alunos regularmente matriculados a partir do 1º período dos 

Cursos de Ciências Contábeis ou Administração.  

5.2.1 Os alunos do 5º período em diante poderão aproveitar as atividades 

desenvolvidas como Estágio Curricular Supervisionado conforme aprovado pelo 

Colegiado do Curso. 

5.2.2 Essa análise será realizada pelo Prof. Coordenador do NAF em parceria com a 

Coordenação dos cursos.  

5.3 O discente deverá cumprir os horários no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 

(NAF) até o último dia do período letivo previsto no calendário acadêmico, não 

podendo se ausentar do estágio/extensão antes do encerramento do Termo de 

Compromisso. 

5.3.1 O discente, mediante justificativa, poderá providenciar a rescisão do Termo 

antes do término do período letivo.  

5.3.2 Em caso de ausência sem motivos justificáveis a situação será resolvida pela 

Coordenação do NAF UNIVALE e do Curso de vínculo do aluno. 

5.4 Os alunos selecionados serão convocados para capacitação do NAF em data 

a ser definida posteriormente, onde irão assumir sua função enquanto 

componentes do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UNIVALE.  
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6 DA CAPACITAÇÃO 

6.1 Após a seleção dos alunos haverá o período de capacitação para todos os 

discentes selecionados, que será realizado concomitantemente ao período de 

atividades no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A participação dos estudantes no NAF não gera direito a qualquer 

remuneração e nem estabelece vínculo empregatício com a entidade 

mantenedora da UNIVALE. 

 

 

Governador Valadares, 07 de outubro de 2020. 

 

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha  

Reitora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original deste Edital assinado, encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria.  

 


