EDITAL nº 01/2021.2
RESULTADO 1ª ETAPA
Curso de Bacharelado em Administração
De acordo com o Edital n. 01/2021.2, que trata do processo seletivo para contratação de professor/a para o
curso de Bacharelado em Administração, na disciplina de “CONTROLADORIA E CUSTOS; FINANÇAS
CORPORATIVAS E VALOR I”, informamos os nomes dos candidatos classificados na primeira etapa –
prova de títulos, em ordem alfabética – e o cronograma da segunda etapa – prova didática – com dia,
horário e link de acesso via Google Meet.
KAROLINE NASCIMENTO

27/07/2021
15h – 15h40

Link da videochamada:
https://meet.google.com/epc-zdxi-iap

MARIA EUGÊNIA CARDOSO FACCIO

27/07/2021
16h – 16h40

Link da videochamada:
https://meet.google.com/fxp-qbub-ezx

ROBERTO MACHADO WAGNER

27/07/2021
17h – 17h40

Link da videochamada:
https://meet.google.com/jpy-fsse-dnm

Abaixo segue o conteúdo/ementa da disciplina em que o candidato deve escolher apenas UM ÚNICO ITEM
para apresentá-lo em sua prova didática:
Disciplinas

Ementa

Controladoria e
Custos

Finanças Corporativas
e Valor I

Conceitos, papel, estrutura e funções da Controladoria. O Controller.
Conceitos, classificações e nomenclaturas de custos; departamentalização e
centro de custos; definição de bases de rateio e metodologia de aplicação de
custos indiretos; custos de materiais diretos; custos de mão de obra; Efeitos
dos Tributos sobre custos e preços, formação de preços.
Significado e objetivo da administração financeira. Decisões financeiras. Risco
e retorno. Administração do capital de giro. Fontes de recursos de longo prazo.
Estrutura de capital. Análise das demonstrações financeiras.

Informamos ainda que a terceira e última etapa da seleção – a entrevista, acontecerá imediatamente após a
realização da prova didática.
PUBLIQUE-SE.
Florianópolis, 26 de julho de 2021.

.
Fernando Ramos Lengler
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração
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