MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS COLATINA
Avenida Arino Gomes Leal, 1700 – Santa Margarida – 29700-558 – Colatina –
ES 27 3723-1500
Harpia Consultoria Jr.

EDITAL Nº 01/2020

SELEÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL DA EMPRESA JÚNIOR
“HARPIA CONSULTORIA” IFES CAMPUS COLATINA
A Harpia Consultoria Jr. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes)
campus Colatina, no uso de suas atribuições legais, torna pública, por meio deste Edital, a chamada para
seleção de membros para o Conselho Fiscal da empresa Harpia Consultoria Jr..

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Processo seletivo destinado aos interessados em participar do Conselho Fiscal da Harpia Consultoria Jr. do
Ifes campus Colatina. As atividades previstas neste Edital consistem desenvolver trabalho em equipe e
fiscalização.
1.1. Visão: Ser referência em soluções empresariais inovadoras, proporcionar formação dos alunos do
Ifes campus Colatina e ser considerada uma empresa júnior de excelência.
1.2.
Missão: Promover soluções empresariais inovadoras com excelência, a fim de contribuir para a
formação dos alunos do Ifes - Campus Colatina.
1.3.

Valores: Ética e transparência; excelência; foco; inovação; qualidade e sustentabilidade.

1.4.
As funções particulares aos alunos selecionados são: se preparar para competições estaduais e
nacionais, visando sempre desenvolver o melhor trabalho e ampliar os conhecimentos aprendidos em sala
de aula.

2.

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1.

Para concorrer a vaga no Conselho Fiscal, o solicitante deverá:

i.

Ser aluno e/ou ex-aluno do curso Bacharelado em Administração e/ou Sistema de Informação do
Ifes campus Colatina;

ii.

Preencher o formulário a partir da data de publicação deste edital, observando o prazo máximo:
conforme apresentado no item 3 deste edital;

iii.

Ter disponibilidade de tempo para participar das atividades relacionadas ao Conselho Fiscal, tais
como: reuniões, encontros, palestras e eventos.

iv.

Se aluno de Sistemas de informação, ter sido aprovado na disciplina de Administração Financeira.

v.

Se aluno de Administração, ter sido aprovado nas disciplinas de Contabilidade Básica e Matemática
Financeira.

3.

INSCRIÇÕES

3.1.

As inscrições serão realizadas no período de: 20 a 24 de julho de 2020.

3.2.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, por meio de formulário disponibilizado
online.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTygiGLYazUON0ELWluK4kjFLqgJpCU0c7w0ZoD09v3sklQ/viewform?usp=sf_link

4.

DISPONIBILIDADE DE VAGAS

4.1.

Serão disponibilizadas 3 (três) vagas para o Conselho Fiscal:



1 (uma) vaga para alunos matriculados no curso Bacharelado em Administração.



1 (uma) vaga para alunos matriculados no curso Bacharelado em Sistemas de Informação.



1 (uma) vaga para ex-aluno do curso Bacharelado em Administração e/ou Sistemas de Informação.

5.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E RESULTADO

5.1.
Serão selecionados somente os alunos que efetuarem a inscrição e que atenderem a todas as
exigências do item 2 deste edital.
5.2.

O processo seletivo terá 2 (duas) fases de caráter eliminatório constituídas em:



1ª etapa: Preenchimento do formulário online.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTygiGLYazUON0ELWluK4kjFLqgJpCU0c7w0ZoD09v3sklQ/viewform?usp=sf_link



2ª etapa: Coeficiente de rendimento. Será selecionado o aluno com maior coeficiente de
rendimento. Caso haja empate, será realizada entrevista individual.

5.3.

Os resultados serão divulgados nas redes sociais oficiais do Ifes campus Colatina e pelo e-mail
cadastrado no momento de inscrição, de acordo com as datas previstas no cronograma.

6.

RESPONSABILIDADES

6.1.

Aos alunos aprovados será solicitado:

i.

Cumprir com as regras da equipe;

ii.

Cumprir com as tarefas pertinentes à função que lhe for atribuída pelo regimento interno e estatuto
da Harpia Consultoria Jr..

iii.

Cumprir as normas disciplinares presentes no Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do
Ifes campus Colatina.

7.

RESULTADOS

7.1.

Os resultados serão divulgados nas redes oficiais do Ifes campus Colatina no dia 30 de julho de
2020.

8.

CRONOGRAMA
Data

Evento

17/07/2020

Lançamento edital

20/07/2020 – 24/07/2020

Período de inscrição

27/07/2020
28/07/2020
30/07/2020

Período de seleção – Contabilização
do coeficiente de rendimento
Entrevista caso haja empate
Divulgação dos resultados nas redes sociais
oficiais do Ifes campus Colatina e pelo
email cadastrado no momento da inscrição

* Caso haja empate, o horário da entrevista será marcado pelo e-mail cadastrado na inscrição.

9.

OBSERVAÇÕES FINAIS

9.1.

A Harpia Consultoria Jr. se reserva no direito de alteração do presente edital.

9.2.
É de inteira responsabilidade dos alunos a consulta dos resultados, o cumprimento dos prazos
estabelecidos no item 7, bem como o acompanhamento de possíveis alterações desde edital.

Colatina, 17/07/2020

