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NÚCLEO DE ESTUDOS EM COMPLIANCE, RISCOS E CONTROLE (NUCRC) 
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O Núcleo de Estudos em Compliance, Riscos e Controle da Universidade de Brasília (NuCRC/UnB) torna 
público e convida os interessados a se inscreverem, no presente Edital simplificado para seleção de 
estudantes de graduação para realização de trabalho de iniciação científica, junto ao NuCRC/UnB em 
projeto específico, conforme requisitos contidos neste edital. 
 
1. DO OBJETIVO 
 
O presente edital comtemplará a seleção de cinco estudantes de graduação da Universidade de Brasília 
dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Políticas Públicas e Direito para atuarem no 
projeto “Diagnóstico da Implantação dos Programas de Compliance das Organizações sem Fins 
Lucrativos do Distrito Federal”. 
 
Para o cumprimento deste Edital serão disponibilizadas cinco bolsas para remuneração dos estudantes 
no âmbito do Edital FAPDF 09/2022. 
 
 
2. DAS VAGAS, DURAÇÃO, REMUNERAÇÃO E PERFIL 

 

Modalidade Remuneração 
Mensal 

Duração Perfil 

 
BOLSISTA 
GRADUAÇÃO 
 
Área: graduando na 
área de Ciências 
Contábeis, 
Administração, 
Gestão de Políticas 
Públicas e Direito 
Vagas: 05 
Carga Horária: 10 
horas semanais 
 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 400,00 
(Quatrocentos reais) 

 
 
 
 
 
 
 
24 meses 

1. Alunos de graduação nos 
seguintes cursos: Ciências Contábeis, 
Administração, Gestão de Políticas 
Públicas e Direito 
 
2.Desejável: 
 
a. Estar cursando do 2º ao 4º 

semestre; 
b. Conhecimento sobre o pacote 

Microsoft Office; 
c. Conhecimentos da língua inglesa 

nível intermediário. 
 
 

 
 

 
 
3. DAS CANDIDATURAS 

 
3.1 Poderão se candidatar para a concessão do auxílio financeiro estudantes de graduação dos 

cursos de Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Políticas Públicas e Direito; 
3.2 Estudantes que já tenham cursado o 1º semestre letivo; 
3.3 Disponibilidade de cumprir atividade presencial junto à pesquisa de 10 horas semanais; 
3.4 Ter previsão de permanência de pelo menos quatro semestres letivos antes da conclusão do 

curso. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 As inscrições dos candidatos serão realizadas via e-mail pelo endereço:  nucrcunb2@gmail.com. 
Colocar no assunto: Seleção Edital NuCRC/UnB 01/2023; 
4.2 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos: 
 

a. Formulário de Inscrição preenchido e assinado, conforme Anexo 1 deste Edital; 
b. Declaração de aluno regular para a categoria estudante de graduação; 
c. Histórico escolar emitido pela Universidade de Brasília; 
d. Currículo lattes atualizado. 

 
5. DA SELEÇÃO 

 
A seleção dar-se-á em caráter classificatório por meio de análise de currículo, histórico escolar e 
entrevista. 
 
6. DO CRONOGRAMA 

 
As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo para todas as 
vagas, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam no quadro a seguir: 

 

DATA ETAPA* HORÁRIO (De Brasília) 

09/01/2023 a 15/01/2023 Período de Inscrições Até 23h59 de 15/01/2023 

17/01/2023 Divulgação da homologação 
das inscrições 

Até 23h59 de 17/01/2023 

18/01/2023 Divulgação dos dias/horários 
das entrevistas 

Até 23h59 de 18/01/2023 

19, 20 e 23/01/2023 Realização das entrevistas 10h às 18h 

25/01/2023 Divulgação do Resultado Até 23h59 de 25/01/2023 
*Todas as divulgações serão feitas pelo site do CCA: http://www.cca.unb.br/ (aba: notícias) 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1 A coordenação do NuCRC/UnB reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital; 
7.2  A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas referentes a este processo seletivo 
contidas neste Edital; 
7.3 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação ou nas informações apresentadas pelo 
candidato implicará na sua desclassificação, a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis; 
7.4  É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos referentes a 
este processo seletivo. 
7.5  O candidato poderá recorrer do resultado do processo seletivo, junto à Comissão, no prazo de 3 
(três) dias úteis, contados a partir da publicação do resultado no endereço eletrônico 
http://www.cca.unb.br/  da UnB. 

 
 
Brasília, 06 de janeiro de 2023. 

 
 

Beatriz Fátima Morgan 
Coordenadora do NuCRC 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Edital NuCRC/UnB 001/2023 

Nome do Candidato (a)  

Matrícula  

Curso  

Endereço Completo  

Telefone (s)  

Email  

Data de Nascimento  

RG  

CPF  

Link do currículo lattes  
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura 


