
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O  
NÚCLEO DE PRÁTICA CONTÁBIL IRMÃO EGYDIO BUSANELLO 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
2022/1 

 
EDITAL 

 
A Pró-Reitoria Acadêmica, no uso de suas atribuições, ouvida as Coordenações do Curso 
de Ciências Contábeis e do Núcleo de Prática Contábil Ir. Egydio Busanello tornam 
público o edital de seleção de estagiários para o Núcleo de Prática Contábil do Centro 
Universitário La Salle do Rio de Janeiro. As inscrições estarão abertas de 22 de fevereiro 
a 02 de março de 2022, podendo ser realizadas via link: https://bit.ly/UniNPC2022. 
Serão selecionados 10 (dez) Estagiários Voluntários para atuação no Núcleo de Prática 
Contábil Irmão Egydio Busanello – NPC em Niterói-RJ durante o 1º semestre de 2022. 
 
Das inscrições: As inscrições serão realizadas com o preenchimento da ficha de inscrição 
e pelo upload de documentos no link: https://bit.ly/UniNPC2022. Concluído o processo 
de inscrição, o responsável pelo NPC e a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 
procederão com o agendamento de entrevistas online com os candidatos pré-
selecionados. Ao preencher ficha de inscrição os candidatos deverão anexar uma cópia 
de carteira de identidade, declaração de regularidade de matrícula e curriculum vitae 
resumido, não sendo necessária experiência anterior.  

 
Dos Requisitos: Estar regularmente matriculado em qualquer curso de Graduação do 
UNILASALLE-RJ (para função de estagiário assistente) e no curso de Ciências Contábeis 
(para função de estagiário contábil); ter aptidão para executar atividades 
administrativas; ter disponibilidade de, pelo menos, 20 horas por semana; demonstrar 
bons conhecimentos de procedimentos técnicos relativos à atividade administrativa, 
principalmente no que tange a informática e arquivamento; apresentar perfil adequado 
aos princípios e objetivos do Núcleo de Prática Contábil. 
 
Das Vagas: Para a função de Estagiário Assistente estão destinadas 2 (duas) vagas e para 
a função de Estagiário Contábil são destinadas 8 (oito) vagas. 
 
Do Processo de Seleção: A seleção dos candidatos será feita pela comissão do curso de 
Ciências Contábeis, mediante análise da Ficha de Inscrição (1ª fase) e entrevista (2ª 
fase), que poderá ser realizada online. O coeficiente de rendimento do candidato será 
considerado um diferencial no processo seletivo. 
 
Inscrições: 22 de fevereiro a 02 de março 
Resultado da 1ª fase: 03 de março 

https://bit.ly/UniNPC2022
https://bit.ly/UniNPC2022


 

Data das entrevistas: 03 e 04 de março 
Resultado da 2ª fase: 05 de março 
 
 
Das Atividades:  
- Realização de trabalhos técnicos, com acompanhamento; 
- Controle e organização de material de consulta dos estagiários; 
- Participação em cursos do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Receita Federal; 
- Apoio na organização de arquivos eletrônicos e físicos; 
- Atendimento a clientes sob supervisão e acompanhamento da coordenação do NPC; 
- Elaboração de relatório de atividades ao final do semestre; 
- Produção de artigos técnicos; 
 
Do Termo de Adesão e Compromisso: A colaboração se dará mediante assinatura de 
Termo de Adesão e Compromisso, pelo período aproximado de 5 meses, iniciando-se no 
dia 07 de março de 2022 e terminando em 15 de julho de 2022, com possibilidade de 
renovação por igual período. Este trabalho não implica vínculo empregatício, conforme 
a Lei nº 9608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. 
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