
 
 

 

EDITAL nº. 01/2022.1 

NÚCLEO DE PRÁTICAS DE NEGÓCIOS - NPN 
 

 
O Centro Universitário do Norte - Uninorte, torna público o processo de seleção de alunos 

voluntários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Recursos Humanos, 

Gestão Financeira, Marketing, Logística, Jornalismo, Publicidade e Designer  para atuarem em  

2022 de acordo com os seguintes objetivos e normas. 

 
1. OBJETIVO GERAL 

 
Promover a formação prática dos discentes dos cursos de Gestão visando o desenvolvimento 

de Competências, Habilidades e Atitudes no exercício formativo e profissional, mas principais 

áreas de gestão como: marketing, gestão financeira, gestão de RH, gestão estratégica, entre 

outras. 

 

 
2. O NÚCLEO DE PRÁTICAS DE NEGÓCIOS 

 
O Núcleo de Práticas de Negócios – NPN visa propiciar a integração entre a teoria e a prática 

prestando assessoria empresarial a empreendedores informais que estão iniciando um novo 

negócio micro e pequenas empresas que desejam desenvolver-se no mercado local, 

possibilitando a consolidação da formação dos discentes, e contribuindo com o desenvolvimento 

regional. 

 
3. DAS VAGAS 

 
VAGAS HORÁRIO 

10 08h30 às 11h30 

10 14h00 às 17h00 



 
 

Para pleitear a vaga, o candidato deverá atender às seguintes condições: 

I. Estar matriculado em quaisquer cursos constantes nesse Edital 

II. Está cursando a partir do 3º período. 

III. Ter disponibilidade de horário no período selecionado; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES: 

 

As inscrições para o processo de seleção estarão disponíveis no período de 12 a 22 de 

abril de 2022 através do formulário eletrônico: 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HIFgbJ5zRECh04xWqKUMhxdL9

XjbLQJAnV-djorrEoFUN1QxMktUMkVSODlNUzJSNlY1Vk05VlZNMi4u 

 
5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: 

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas, ambas de caráter classificatória. 

I – Etapa 

Análise do Histórico e Coeficiente Acadêmico do Aluno 

 

II – Etapa 

Consistirá em entrevista a ser realizada com Docente da Instituição. 

 

Após a conclusão de todas as etapas, o Resultado Final será divulgado no site da 

Instituição. 

 
6. DOS BENEFÍCIOS: 

 

O aluno integrante do Núcleo de Prática de Negócios – NPJ que cumprir com seu calendário 

de atividades durante todo o semestre de 2022, receberá 40 Horas Complementares como 

Atividade Voluntária de Extensão. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pelos Coordenadores dos Cursos de 

Gestão e Direção da Escola de Humanas. 



 
 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 
 
 

Atividades Período 

Divulgação do Edital 12/04/2022 

Período de Inscrição 12 a 22/04/2022 

Homologação das Inscrições 26/04/2022 

Resultado Final 29/04/2022 
 

Mara Raquel Sena 

Diretora da Escola de Humana 


