
 

 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF 

Centro Universitário Vale do Salgado – UniVS 

naf@univs.edu.br – instagram: @naffvs 

 

NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL – NAF 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO – UNIVS 

 

EDITAL Nº 01/2022 

 

Dispõe sobre o Processo de Seleção e Recrutamento para 

o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF do Centro 

Universitário Vale do Salgado. 

  

A Coordenação do “NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL – NAF” no uso de 

suas atribuições, torna público o presente EDITAL para os discentes do curso de 

Ciências Contábeis do Centro Universitário Vale do Salgado - UniVS solicitarem a 

participação no Núcleo para o ano de 2022. 

  

1. DEFINIÇÃO E OBJETIVOS   

 

1.1. O “NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL – NAF” é uma iniciativa da 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), com o intuito de desenvolver diversas 

ações de Educação Fiscal, fornecendo aos cidadãos conhecimentos sobre o 

funcionamento do órgão.  

1.2. O NAF almeja proporcionar aos estudantes a formação sobre a função social dos 

tributos e dos direitos e deveres associados à tributação. Além de qualificar o 

futuro profissional mediante uma vivência prática e disponibilizar orientação 

contábil e fiscal pelos universitários a toda sociedade civil. 

  

2. DAS INCRIÇÕES 

 

2.1. Os discentes do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Vale do 

Salgado deverão solicitar a inscrição por meio de ficha eletrônica no Google 

Formulários disponível no seguinte endereço: 

https://forms.gle/SDSWY9wZPxs9FZwc6 
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2.2. O período será compreendido entre os dias 10 e 18 de março de 2022. 

2.3. Serão selecionados para o ano de 2022 um total de 10 alunos para a execução dos 

trabalhos, com execução imediata. 

2.4. As inscrições somente poderão ser realizadas por discentes que estejam 

devidamente matriculados no curso de Ciências Contábeis compreendidos entre o 

2º ao 8º semestre. 

2.5. É pré-requisito para inscrição, que os alunos participantes do processo tenham 

disponibilidade durante o dia para execução das atividades do Núcleo. 

2.6. A documentação necessária para validar a inscrição será:  

2.6.1. Carteira de Identidade – RG (Número deve informado no formulário) 

2.6.2. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (Número deve informado no formulário) 

2.6.3. Histórico Acadêmico. (Deverá ser anexado o arquivo em PDF no 

formulário) 

2.7. A seleção será organizada pela Coordenação do núcleo, (Prof.ª Esp. Cintya 

Aparecida da Silva Mendes), as orientadoras do núcleo (Prof.ª Maria Erilucia 

Cruz Macedo e Prof.ª Esp. Tayssa Vieira Barreto), bem como pela Coordenação 

do Curso de Ciências Contábeis, (Prof. Esp. Adriano Alves de França). 

 

3. DA SELEÇÃO E ENTREVISTAS 

 

3.1. Os alunos inscritos passarão por duas etapas de caráter eliminatório e 

classificatório. 

3.2. A 1ª etapa será constituída de uma entrevista a se realizar no dia 17 de março de 

2022 na sala do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF, no bloco C do Prédio 

Principal do Centro Universitário Vale do Salgado – UniVS. 

3.3. A 2ª etapa será constituída da análise dos históricos anexados a ficha de inscrição. 

3.4. O resultado das duas etapas será divulgado no dia 18 de março de 2022 nos 

flanelógrafos do Centro Universitário e nas Mídias Sociais do Curso de Ciências 

Contábeis. 

3.5. Os alunos classificados no processo seletivo serão convocados a participar de 

treinamento das atividades do Núcleo, o qual poderá ser realizado pela RECEITA 
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FEDERAL DO BRASIL, ou pela Coordenação do Núcleo em datas e horários a 

definir. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. O núcleo tem a duração de 01 (um) ano com carga horária de 120 horas (as quais 

serão comprovadas mediante documentos próprio do núcleo), podendo ser 

renovado a cada 1 ano. 

4.2. Não haverá nenhum tipo de remuneração para os participantes do Núcleo, os 

mesmos receberão certificado de participação.  

4.3. Somente receberão o certificado de participação do núcleo, os discentes que forem 

aprovados no processo seletivo e que participarem de pelo menos 80% de das 

atividades do Núcleo. 

4.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

contrárias. 

4.5. As atividades do Núcleo terão início na semana seguinte, a partir do resultado da 

Seleção. 

4.6. Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela coordenação do NÚCLEO DE 

APOIO CONTÁBIL E FISCAL (NAF). 

 

Icó – Ceará, 10 de Março de 2022. 

 

________________________________________ 

Prof. Esp. Cintya Aparecida da Silva Mendes 
Coordenação 

 

 

________________________________ 

Prof.ª Maria Erilucia Cruz Macedo 
Orientadora 

 

________________________________ 

Prof. Esp. Tayssa Vieira Barreto 
Orientadora 

 

_____________________________________ 

Prof. Esp. Adriano Alves de França 
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de Inscrições para os discentes  10/03 a 16/03/2022 

Realização das Entrevistas 17/03/2022 

Divulgação de Resultados  18/03/2022 

Início das atividades do Projeto 02/05/2022 
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