Edital nº 06/2019
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA
A COMISSÃO ORGANIZADORA DA IX SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO E II
SIMPÓSIO DE GESTÃO COMERCIAL
A Direção Geral no uso de suas atribuições torna público que estão abertas as inscrições para
os acadêmicos dos cursos de Administração e Tecnologia em Gestão Comercial para integrar a
comissão organizadora do IX SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO E II SIMPÓSIO DE GESTÃO COMERCIAL, que será realizado no período de 21 a 23 de maio de 2019, obedecendo os seguintes critérios:
1. Público alvo
Acadêmicos dos cursos de graduação em Administração e Tecnologia em Gestão Comercial
regularmente matriculados na Instituição no primeiro semestre de 2019.
2. Número de vagas
Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para titulares e 10 (dez) vagas para suplentes para a
participação de discentes na equipe organizadora.
3. Inscrições
O período de inscrições será de 15 a 19 de abril de 2019 pelo endereço eletrônico:
simposioadmgc@gmail.com
Informações necessárias no envio do e-mail pelos candidatos:
a) Formulário disponível preenchido.
4. Forma de seleção
A seleção dos acadêmicos para integrar a equipe será realizada mediante os seguintes critérios:

a) Ordem do envio do e-mail;
b) Preenchimento completo do formulário;
c) Análise do motivo principal para participar da Comissão Organizadora do IX Simpósio
de Administração e II Simpósio de Gestão Comercial.

A seleção será realizada pela Comissão Executiva do evento, considerando as vagas disponíveis no presente Edital.

5. Do resultado dos selecionados
tuição.

O resultado dos selecionados será divulgado até o dia 24 de abril de 2019 no site da Insti-

6. Reunião da Comissão Organizadora
Será agendada reunião semanal com os integrantes da Comissão Executiva com os acadêmicos selecionados, sendo comunicado o dia e o horário das reuniões.
7. Disponibilidade de horário
Os acadêmicos inscritos para atuarem na comissão organizadora da IX SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO E II SIMPÓSIO DE GESTÃO COMERCIAL devem ter disponibilidade de horário para participarem das atividades das reuniões programadas.

8. Inscrição e certificado de participação na Comissão Organizadora
Os acadêmicos que participarem da Comissão Organizadora deverão igualmente inscreverem-se no Evento, pagando a sua inscrição. Ainda, aos acadêmicos será emitido o certificado de
participação para a validação como Atividade Complementar (AC).

9. Informações gerais
O formulário preenchido constante do item 3 do presente Edital é requisito para a homologação da inscrição para a participação da seleção. Sendo assim, a inscrição só será homologada se
apresentar todas as informações solicitadas no formulário.
Santa Maria, 10 de abril de 2019.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

