
 
  

PROCESSO DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA AS VAGAS DO CURSO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E 

TRABALHISTA   

   

Edital 01/2018 

   

A Coordenadora da Pós-graduação Lato Sensu em Auditoria e Perícia 

Contábil, Tributária e Trabalhista;  

Considerando a Resolução n 295/2014 - CEPE, de 11 de dezembro de 

2014, que aprova as normas para cursos de especialização da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná;  

Considerando a aprovação do projeto pedagógico do curso de Pós-

graduação lato sensu em Auditoria e Perícia Contábil, Tributária e Trabalhista, 1º turma do 

Campus de Foz do Iguaçu pelo CEPE em 07 de junho de 2018.   

   

Torna público:    

   

Estão abertas as inscrições para seleção de alunos às vagas do curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Especialização em Auditoria e Perícia Contábil, Tributária e 

Trabalhista no período de 06 a 17 de agosto de 2018.  

   

1 VAGAS   

1.1 Estão sendo ofertadas 45 vagas para os discentes portadores de diploma de graduação em 

Ciências Contábeis, Administração, Direito, Economia e demais áreas das Ciências Sociais 

Aplicadas. 

   

2 INSCRIÇÕES   

2.1 As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário disponibilizado no 

endereço eletrônico: https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao  

2.2 Após o preenchimento do formulário o candidato deve se dirigir à Sala 4 do Bloco A – 

Espaço de Estudos Contábeis Campus de Foz do Iguaçu – UNIOESTE, nos horários: 

15:00 as 20:00 horas e apresentar os seguintes documentos:    

- Uma foto 3x4; 

- Cópia autenticada do diploma de curso superior ou declaração de conclusão do curso ou 

declaração de viabilidade do curso nos próximos 240 dias; 

- Cópia autenticada do Histórico escolar;  

- Cópia da carteira de identidade; 

- Cópia do CPF; 

- Requerimento de inscrição disponível no site https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao 

- Curriculum Vitae 

2.3 É exigido o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a taxa de participação no 

processo de seleção.   

2.4 Sob nenhuma circunstância, será devolvida a taxa de inscrição. 
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3 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   

3.1 O resultado da seleção será divulgado no dia 23 de agosto de 2018 até as 15 horas, por meio 

de edital fixado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus de Foz do Iguaçu, 

Colegiado de Ciências Contábeis e no site    

http://www.colegiadodecontabeis.com.br/pos_aupecont/editais.php  

 

4 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO   

4.1 Será considerado o aproveitamento de outros cursos concluídos pelos candidatos e 

atividades exercidas, à partir dos seguinte itens como critério de análise/avaliação: a) graduação 

na área contábil ou administração ou direito ou economia; b) graduação das demais áreas afins; 

c) especializações anteriores; d) publicações científicas, e; e) apresentação de trabalhos e 

participação em eventos de caráter técnico científico.   

4.2 No caso de empate será considerado o melhor aproveitamento do currículo, e prevalecendo 

empate a oportunidade será dada ao candidato de maior idade.   

4.3 A nota atribuída será em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.   

   

5 MATRÍCULA   

5.1 O Coordenador ou Secretário do curso irá efetivar as matrículas dos candidatos selecionados 

no processo, sendo que o aceite e a validação da matrícula, por parte do discente, se dá mediante 

a assinatura do contrato.  

  

6 RECURSO  

6.1 Cabe recurso a nota que trata o item 4.3, no prazo de 2 dias após publicado o resultado da 

seleção tratada no item 3.1.  

  

7 INFORMAÇÕES E INVESTIMENTO.  

Maiores informações podem ser obtidas na Sala 4 do Bloco A – Espaço de Estudos Contábeis 

- UNIOESTE - Foz do Iguaçu. Horário:  15h00 às 20h00 – (45) 3576-8119 ou Contato: 

Professora Fabíola Graciele Besen (45) 9 9971-0349 – fabiolagracielebesen@gmail.com ou 

Ricardo Santana de Almeida (secretário) (45) 9 9103-6905. 

7.1 O investimento que o discente irá se comprometer com a confirmação da matrícula, que 

trata o item 5.1, será de 24 parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).  

  

8 CASOS OMISSOS   

8.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso.  

   Publique-se.    

         Foz do Iguaçu, 06 de agosto de 2018.  

  

___________________________________________  
Fabíola Graciele Besen, Me.  

Coordenadora da Pós-graduação Lato Sensu em Assessoria e Gerenciamento Empresarial  

UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu  

CCSA - Centro de Ciência Sociais Aplicadas  

Curso de Ciências Contábeis.  
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