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EDITAL DE SELEÇÃO 2012 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis através do 

presente edital abre o processo de Seleção 2012. 

 

Cronograma de seleção 

 

01 -a- 29/02 Período de inscrições (www.siposg.furg.br)  

05/03/2012 Divulgação das inscrições homologadas 

10/03/2012 09hs Prova Escrita 

12/03/2012 Divulgação dos aprovados na prova escrita 

14, 15 e 16/03 Entrevista para os candidatos aprovados na prova escrita 

22/03/2012 Divulgação dos candidatos selecionados 

26 e 27/03 Matrícula dos candidatos selecionados 

30/03/2012 Aula inaugural 

 

1- Inscrições 

As inscrições serão realizadas exclusivamente na página 

www.siposg.furg.br, e a documentação necessária (digitalizada) deverá 

ser anexada no sistema. 

Pode participar do processo seletivo, egressos dos cursos de Ciências 

Contábeis, Administração de Empresas e Ciências Econômicas. 

 

Documentos: 

a) Ficha de inscrição; 

b) Carta de intenções, explicitando a justificativa para ingressar no 

curso, tema (relacionado as disciplinas do curso) pretendido para a 

monografia com justificativa da escolha e o objetivo que pretende 

alcançar ao concluí-lo; 

http://www.siposg.furg.br/
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c) Cópia do diploma e do histórico escolar de Curso Superior de 

Graduação em Ciências Contábeis, Administração e Ciências 

Econômicas; 

d) Currículo atualizado. A documentação comprobatória do currículo, 

numerada e encadernada, será entregue pelos candidatos 

classificados na data da entrevista; 

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de  

R$ 20,00 (vinte reais). 

 

 

2- Prova Escrita 

A prova escrita de conhecimentos na área de contabilidade, é 

eliminatória (zero a dez), cuja nota mínima para aprovação será 5,0 

(cinco), com peso cinco no cálculo da média final. 

A data da prova é no dia 10/03/2012, às 09h, com duração de 03 horas, 

em local a ser informado na página www.siposg.furg.br. 

 

 

3- Entrevista 

A entrevista é individual com os candidatos aprovados na prova escrita, 

à qual será atribuída nota de zero a dez, com peso três no cálculo da 

média final. 

Os candidatos deverão apresentar, no dia da entrevista, o currículo 

documentado e devidamente numerado. O candidato que não 

apresentar o currículo devidamente documentado, neste dia, será 

eliminado. 

 

 

4- Análise de Currículo 

Para a nota da análise do currículo, será considerada a pontuação 

conforme a tabela a seguir, com peso dois no cálculo da média. 
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TABELA DE PONTUAÇÃO 
 

A – Atividades de pesquisa e extensão................................................................. 6,0 

- apresentação de trabalho em evento (1,0 ponto por apresentação) máximo   2,0 

- publicação de artigos revistas ou periódicos (1,0 ponto por 
publicação) 

máximo   3,0 

 

- participação em eventos (0,1 ponto por evento) máximo   0,6 

- monitoria ou bolsa de pesquisa ou de extensão (0,2 ponto por cada 
período de 3 meses)               

máximo   0,4 

 

B – Atividade profissional......................................................................................  3,0 

- experiência docente no ensino superior (0,5 ponto por semestre) máximo  2,0 

- experiência docente no ensino médio (0,1 ponto por semestre) máximo  1,0 

C – Histórico escolar.................................................................................................1,0 

- índice de rendimento acadêmico dividido por 10 máximo 1,0 

  

A média final para aprovação na seleção é 5,0 (cinco). O resultado da 

seleção será publicado, simultaneamente no Instituto de Ciências Econômicas, 

Administrativas e Contábeis, na secretaria do NUPECOF e na página 

www.siposg.furg.br. 

 

Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula no curso na data 

do cronograma e complementar a documentação necessária para o cadastro no 

respectivo registro acadêmico do curso. 

Maiores informações sobre o curso podem ser acessadas na página 

www.nupecof.furg.br. 

 

Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

 

Rio Grande, 26 de dezembro de 2011. 

 
Prof. Walter Nunes Oleiro 
Coordenador do PPGCC 
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