EDITAL Nº. 01/2019
As Coordenações dos Cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Gestão de
Recursos Humanos do Centro Universitário Doutor
Leão Sampaio - UNILEÃO, no uso de suas
atribuições regimentares e demais disposições legais,
das atribuições da Coordenação, torna público o:
EDITAL GESTÃO E NEGÓCIOS Nº 01/2019
1) Do Objeto
FAZ SABER a todos os acadêmicos matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos da UNILEÃO, que estão abertas as inscrições para
o EXAME DE CERTIFICAÇÃO para os eixos de FINANÇAS, MARKETING, PESSOAS e
ORGANIZAÇÃO obedecendo ao que se segue:
Período de Inscrição: 21 a 29 de Agosto de 2019.
Local: Estação de Negócios
2) Dos candidatos: Podem ser candidatos aos EXAME DE CERTIFICAÇÃO, os estudantes que
tenham cursado e integralizado todas as disciplinas do referido eixo, dos períodos matutinos e
noturnos dos referidos cursos.
3) Local e horário: O EXAME DE CERTIFICAÇÃO será realizado no dia 31 de AGOSTO de
2019, no Campus Lagoa Seca, com início previsto para as 08:00H;
4) Do EXAME de CERTIFICAÇÃO: o EXAME será composto por 30 (trinta) questões objetivas e
subjetivas sobre o eixo escolhido no ato da inscrição. Será permitida a realização de apenas uma
prova por edição.
5) Do tempo da aplicação: O Exame terá 04 (quatro) horas de aplicação, sendo permitida a saída
após 01 (uma) hora de aplicação.
6) Materiais permitidos: Será permitido o uso de CALCULADORA, lápis e caneta esferográfica
preta ou azul.
7) Da aprovação: Será considerado apto o estudante que tiver obtido desempenho igual ou superior à
nota 8.
8) Da desclassificação: Será considerado desclassificado o estudante que fizer uso equipamentos não
autorizados neste edital, ou que realize contato com demais candidatos ou terceiros durante a
aplicação do EXAME.
9) Do resultado: O gabarito do presente EXAME será disponibilizado no site
www.leaosampaio.edu.br no dia 31/08 ao final da aplicação do mesmo. O resultado final será
disponibilizado pelo mesmo link na data de 30/09.
Os casos omissos serão julgados pelas coordenações dos cursos.
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.
Juazeiro do Norte – CE , 16 de Agosto de 2019.
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