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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS (CCA)
Coordenação
Prof. MSc. Alex Laquis Resende
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O Projeto de Extensão Educa o Dinheiro tem como objetivo promover a alfabetização
financeira de estudantes de escola públicas e particulares do Distrito Federal e entorno e
de suas famílias bem como disseminar dados e informações financeiras do Brasil e do
mundo.
Neste sentido, por meio do seu Edital 1/2019, o Educa o Dinheiro torna público o seu
processo de seleção de participantes.
1.1 Sobre as atribuições e competências
Os candidatos selecionados serão responsáveis pela:
a) Preparação e organização de atividades de extensão junto à coordenação do projeto;
b) Administração/Moderação das redes sociais e demais meios de divulgação;
c) Participação em atividades de elaboração e planejamento de seminários, palestras,
oficinas e workshops sobre educação financeira, conforme orientações da coordenação
do projeto;
d) Coleta e análise de dados relacionados à educação financeira e finanças pessoais e
corporativas;
e) Busca e articulação de parceiros internos e externos à UnB.
Estima-se uma dedicação de, aproximadamente, 4 horas semanais ao projeto. As
atividades serão realizadas, pelos participantes, de forma voluntária.

1.2 Sobre as vagas e áreas do Projeto
Serão ofertadas 10 (dez) vagas que serão distribuídas, a critério da Coordenação, nas
seguintes áreas:
ÁREA 1: Educação e Alfabetização Financeira.
ÁREA 2: Banco de Dados e Programação.
ÁREA 3: Comunicação Social.
Poderão inscrever-se, preferencialmente, alunos regularmente matriculados nos cursos de
graduação em Administração, Ciência Contábeis, Comunicação Social, Ciência da
Computação, Economia, Engenharias e Estatística das Instituições de Ensino Superior
(IES) do Distrito Federal.
1.3 Período de Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 12 a 19 de setembro de 2019 no seguinte
endereço: https://forms.gle/gzK39ZMn7aMa5JyZ6
O

candidato

deverá

enviar

a

documentação

para

o

endereço

eletrônico

educa.unb@gmail.com com o tema “Documentação”.
No momento da inscrição, o candidato deverá selecionar a área de interesse no Projeto.
1.4 Documentação necessária
Os candidatos interessados em ingressar no Projeto Educa o Dinheiro deverão apresentar
a seguinte documentação:
1) Carta de intenção do candidato, com a descrição dos motivos pelos quais gostaria
de participar do Projeto;
2) Histórico Escolar e Profissional.
1.5 Processo e Critérios de seleção
O processo de seleção compreenderá em duas etapas:
1) Avaliação de Currículo e Histórico Escolar e da Carta de Intenções do Candidato
e;
2) Entrevista.
Durante a análise da documentação, serão analisados os seguintes critérios (nesta ordem):

a) Desempenho acadêmico;
b) Disponibilidade e interesse nas atividades do Projeto;
c) Engajamento social;
d) Comunicação;
e) Habilidade e disposição para o trabalho em equipe.
1.6 Resultados
Os resultados serão divulgados, via e-mail, para os candidatos selecionados e afixados na
Secretaria Acadêmica do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, no prédio da
FACE, Campus Darcy Ribeiro.
1.7 Disposições finais
Perguntas e dúvidas sobre o processo seletivo deverão ser encaminhadas para
educa.unb@gmail.com com o tema “Processo Seletivo”.
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