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ELEIÇÃO EMPRESA JÚNIOR 

 

A Empresa Júnior do Centro Universitário do Norte 

(Uninorte/Laureate) abriu nesta segunda-feira, no período de 07 de março 

a 18 de março, eleição para gestão 2017 da Diretoria Executiva e Conselho 

Administrativo. Os candidatos podem inscrever sua chapa até o dia 18 de 

março. A votação será feita do dia 25 de março a 01 de abril, via SicaNet. 

Confira o cronograma: 

-De 07 a 18 de março: prazo de inscrição das chapas; 

-De 21 a 24 de março: avaliação das chapas, seguindo o regulamento do 

Edital abaixo; 

-De 25 de março a 01 de abril: votação eletrônica, via SicaNet, das chapas 

previamente aprovadas pela coordenação da Empresa Júnior; 

-05 de abril: Apuração de resultados; 

-07 de abril: Assembleia Geral para solenidade de posse da nova Diretoria 

Executiva da Empresa Júnior do Centro Universitário do Norte; 

 

A eleição é aberta a todos os alunos que estejam cursando a partir do 3º 

período. Cada candidato deverá apresentar uma proposta de gestão, que 

será avaliada pelo corpo docente e, após isso, votada. 

Para concorrer, os candidatos deverão formar chapas e atender aos 

requisitos abaixo: 

 

 Ser aluno regulamente matriculado do Centro Universitário do Norte 

– Uninorte/ Laureate; 

 Pertencer a uma Chapa previamente inscrita e aprovada pela 

coordenação da Empresa Júnior; 

 Está cursando do 3º período, até o início do penúltimo período do 

seu respectivo curso; 

 Possuir média geral superior a 5,0 (cinco); 



EMPRESA JÚNIOR DO CENTRO DO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

 

  Não possuir reprovação em nenhuma disciplina; 

 Ter disponibilidade para trabalhar; 

 Ter interesse em se desenvolver profissionalmente; 

 Ter consciência de que o trabalho não é remunerado; 

 Cada aluno diretor terá direito no final de seu mandato a 120h 

complementares, desde que tenha cumprido efetivamente essas 

horas na função; 

 O mandato da Diretoria Executiva corresponde a um ano letivo a 

contar da data de sua posse, podendo ser prorrogado por mais um 

ano letivo mediante nova eleição, e dependendo, do período do 

curso da graduação em que cada membro diretor estiver cursando. 

 

A Diretoria Executiva é composta pelos cargos de: 

 

 Diretor Presidente; 

 Diretor Financeiro; 

 Diretor Administrativo; 

 Diretor de Projetos; 

 Diretor de Marketing, Relações Públicas e Eventos. 

 

O Conselho Administrativo é composto por três alunos escolhidos em 

Assembleia Geral devendo obedecer aos mesmos requisitos da Diretoria 

Executiva, levando em consideração o critério de ter que ser estudante do 

curso de Administração. 

As inscrições devem ser feitas na Sede da Empresa Júnior situada na 

unidade 15, 1º andar (térreo). Localizada na Av. Getúlio Vargas, nº: 730 – 

Centro, maiores informações entrar em contato: (92) 3212-5075 / (92) 

99987-2358 (Valdiney Lima ou Profa. Olinda Marinho) 


