Edital nº 005/2020
Estabelece critérios para participação no
Programa de Captação e Seleção de
Formação de Multiplicadores da Câmara
Setorial – CRA-SC JOVEM.

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA – CRA-SC,
inscrito no CNPJ sob o nº 76.557.032/0001-54, com sede na Av. Prefeito Osmar Cunha, 260,
8º andar, Ed. Royal Business Center, Centro - Florianópolis/SC, CEP 88015-100, neste ato
representado pelo seu Presidente, Adm. Paulo Sérgio Jordani, brasileiro, casado, portador da
Cédula de Identidade Profissional nº CRA- SC nº 8260 e inscrito no CPF sob o nº 693.413.38972 faz saber, por meio deste Edital, que estão abertas as inscrições para o Programa de
Captação e Seleção de Formação de Multiplicadores da Câmara Setorial – CRA-SC JOVEM
conforme segue:
1.

DO OBJETO

O presente Edital tem por objeto captar e selecionar acadêmicos para participação do
Programa de Captação e Seleção de Formação de Multiplicadores da Câmara Setorial – CRASC JOVEM, para composição de novos membros.

2.

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

O interessado em participar do presente Edital deverá atender aos seguintes requisitos para
inscrição:
a) Estar regularmente matriculado(a) em cursos técnicos, tecnólogos e graduação em
administração;
b) Possuir registro de estudante na mesma jurisdição do Regional participante do programa;
c) Respeito ao Regulamento Geral das Câmaras Setoriais;
d) Respeito aos valores do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina – CRA-SC;
e) Ter conduta profissional e ética;
f) Bom relacionamento interpessoal;
g) Habilidade de Comunicação oral e escrita;
h) Capacitade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos e compartilhar conhecimento;
i) Possuir disponibilidade de no mínimo 3 horas semanais para atividades referentes aos
projetos do CRA –SC JOVEM, além do primeiro sábado de cada mês que serão feitas as
reuniões mensais e também disponibilidade para deslocamento, caso necessário.
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2.1. As inscrições para o Programa de Captação e Seleção de Formação de Multiplicadores da
Câmara Setorial – CRA-SC JOVEM serão efetivadas por meio do preenchimento de uma ficha de
inscrição disponível neste Edital, para envio via internet no endereço eletrônico
crajovem@crasc.org.br , no período compreendido entre 10 de março a 10 de abril de 2020, em
conformidade com o cronograma de atividades, deste edital.

3.

DA SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

3.1.

Seleção de Acadêmicos.

a)

O processo de seleção será aberto e divulgado a todas as IES do estado Santa Catarina,
o qual será realizado na sede do CRA-SC.

b)
Recebimento das Inscrições, consisti na arrecadação das inscrições via e-mail. Nessa
fase serão analisadas as fichas que atendem ao presente Edital;
c) Serão realizadas entrevistas individuais com o objetivo de conhecer melhor o perfil do
candidato, sendo esta etapa eliminatória em caso de não comparecimento, as entrevistas
serão agendadas e realizadas na sede do CRA-SC;
d) Será elaborada uma lista de espera com outros candidatos inscritos com o objetivo de
preencher eventuais vagas que não forem preenchidas por desistência.
e) O candidato da lista de espera só terá direito à vaga na hipótese do candidato
selecionado ter desistido da vaga;
f) A seleção dos candidatos será realizado por comissão constituída pelos membros da
Câmara Setorial – CRA-SC JOVEM, formada por (três) Administradores e 3 (três) acadêmicos,
pertencentes a Câmara Setorial – CRA-SC JOVEM.
g) Estão impedidos de participar da seleção aqueles que enviarem sua documentação fora
do prazo estabelecido no cronograma, não se enquadrarem nas descrições do item 2 deste
Edital, e utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria
ou de terceiros, em quauer etapa do processo de seleção;
3.2. Das vagas disponíveis
A distribuição das vagas será de acordo com as necessidades da Câmara Setoria – CRA-SC
JOVEM, conforme especificações abaixo:
- 02 Vagas para as funções Administrativo;
- 02 Vagas para funções de planejamento;
- 02 Vagas para funções de Marketing
- 02 Vagas para as funções de Projetos;
- 02 Vagas para funções de Eventos;
- 06 Vagas de Membros Efetivos.
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4.

DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Quadro 1 – Cronograma de atividades

Cronograma das Atividades
Atividade

Data

Responsável

Local

1. Divulgação
do
Edital,
contendo requisitos de
participação.

10/03/2020

CRA-SC
JOVEM

Site CRA

2. Início do período de
inscrições.

10/03/2020

CRA-SC
JOVEM

Site CRA

3. Encerramento do período de
inscrições.

10/04/2020

CRA-SC
JOVEM

Site CRA

10/04/2018

CRA-SC
JOVEM

Site CRA

4. Expedição aprovados na
segunda etapa.

19/04/2020

CRA-SC
JOVEM

Site CRA

5. Publicação Final dos
Aprovados.

25/04/2020

CRA-SC
JOVEM

Site CRA

7. Convocação dos Aprovados
para Reunião.

02/05/2020

CRA-SC
JOVEM

Plenária CRA-SC

3. Expedição da lista de
aprovados na primeira
etapa.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cassos omissos deste Edital serão resolvidos em reunião da Câmara Setorial – CRA-SC
JOVEM, e enviados para o e-mail crajovem@crasc.org.br;
A participação na Câmara Setorial – CRA-SC JOVEM, se contituí de atividade relevante ao
exercício da profissão de Administrador, e será considerada como atividade voluntária dos
seus integrantes;
Os trabalhos produzidos pela Câmara Setorial – CRA-SC JOVEM serão de propriedade do CRASC, divulgados os nomes dos autores e dos participantes;
Concluído o período da gestão, os membros receberão certificado comprovando a sua
atuação, emitido pelo CRA-SC;
Fica eleito o foro de Florianópolis/SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste instrumento.

_____________________________________________

Adm. Paulo Sérgio Jordani
Presidente
CRA-SC nº 8260

__________________________________

Adm. João César Pellin
Coordenador Geral da
Câmara Setorial CRA-SC
Jovem
CRA-SC nº 10008
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ANEXO 1
Ficha de Inscrição
FAVOR PREENCHER COM LETRA DE FORMA:

Nome:
Data Nascimento:

Sexo ( ) M ( ) F

Est. Civil:

CPF:

Naturalidade:

Nacionalidade:

RG:

Órgão Emissor:

Data de Expedição:

Nome da Faculdade/ Universidade:
Curso:
Campus / Polo:

Modalidade Curso: Bacharelado ( ) Tecnologia (

Data ingresso no curso:

Fase / Semestre atual:

) Técnico (

)

Tipo Curso: Presencial ( ) À distância ( )
Data prevista para conclusão do Curso:

Endereço Residencial:

Fone: ( )

Bairro:

Cidade:

CEP:

Estado:

E-mail:

Celular: ( )

Esta trabalhando ou Estagiando : (

) Sim ( ) Não – Caso afirmativo, qual a empresa:

Cargo:
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