
EDITAL DE ADMISSÃO DE NOVOS ACADÊMICOS

Os Profissionais da Contabilidade do Estado do Paraná ficam comunicados que estão
abertas as inscrições para ser ocupada 1 (uma) Cadeira do nosso quadro de acadêmicos. Os
interessados em concorrer para ocupar essa Cadeira, na categoria de “Acadêmico Efetivo”,
deverão se inscrever no período de  01 de dezembro de 2016 a 15 de março de 2017, por
correspondência (Rua XV de Novembro, nº 2987 – 5º andar – CEP nº 80050-000) ou pela
internet (academia@crcpr.org.br). 

Junto  com  o  pedido  de  inscrição,  deverá  ser  encaminhado  o  currículo  do(a)
candidato(a), bem como 3 (três) cartas de recomendação, subscritas por autoridades públicas,
ou  por  diretores  de  instituições  de  ensino  superior,  ou  ainda  por  dirigentes  máximos  de
entidades da classe contábil paranaense (exceto para candidatos já inscritos para concorrem a
vagas anteriores a esta, os quais deverão comunicar a sua intenção de concorrer novamente,
no mesmo prazo previsto para a inscrição de novos candidatos).

Após a realização do processo de seleção será agendada a data da respectiva
posse,  quando  será  outorgado  ao  novo  acadêmico  um  diploma  com  o  título  de
“ACADÊMICO IMORTAL”, constando no mesmo o número de sua Cadeira e o nome
do respectivo Patrono, cuja entrega será realizada em sessão solene desta Academia
em data e lugar a ser designado.

Somente  serão  aceitas  as  inscrições  feitas  em conformidade  com os  Estatutos  da
Academia (art. 3º; 4º, §1º e Paragrafo Único; art. 21º, inciso I), que se encontra a disposição
dos interessados no site www.accpr.org.br (Academia de Ciências Contábeis do Paraná).

Curitiba/PR, 01 de dezembro de 2016.

Acad. Luiz Carlos de Souza
Presidente

Acad. Euclides Locatelli
Secretario

Obs: Consulte os requisitos para admissão abaixo.
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REQUISITOS PARA ADMISSÃO DE NOVOS ACADÊMICOS

Requisitos a serem preenchidos pelo interessado na conformidade dos Estatutos
Sociais e Regimento Interno.

a) – ser contabilista, devidamente registrado no CRCPR, e, em pleno uso e gozo
de seus direitos profissionais e civis;

b) – apresentar “Curriculum Vitae”, anexando comprovante de autoria de trabalho
técnico publicado sob a forma de livro, ou em jornais e revistas, ou em sites ou
em boletins de divulgação da classe contábil.

c) – realizar a inscrição dentro do prazo e na forma prevista no Edital de Admissão
de Novos Acadêmicos.

d) –  o  candidato  que  já  participou  de  processo  de  seleção  anterior  a  este,  é
candidato  “nato”,  ou  seja,  deve  somente  atualizar  o  seu  currículo  e  poderá
participar,  desde  que  confirme  sua  intenção,  via  e-mail  à  esta  Academia,
durante o período de inscrição.

Informações gerais: 
I - os candidatos inscritos serão submetidos à aprovação da plenária da Academia,
que  escolherá  dentre  os  mesmos  o  novo  acadêmico.  O  voto  será  secreto  e,  a
efetivação da escolha, se dará quando o candidato mais votado tiver alcançado 2/3
(dois terços) dos votos dos componentes da plenária;

II - quando da posse do novo acadêmico, será necessária a apresentação de um
trabalho biográfico sobre o Patrono da Cadeira que será ocupada, bem como, da
indicação de seu homenageado, de sua livre escolha, que também deverá ter sua
biografia elaborada e lida no ato de posse (o homenageado deverá ser escolhido, in
memoriam, entre contabilistas de reconhecido saber e que tenham contribuído para
o aprimoramento e engrandecimento da classe contábil brasileira);

III  – quando da posse, o novo acadêmico deverá já ter recolhido aos cofres da
Academia,  o  valor  correspondente  a  um salário mínimo regional  do Estado do
Paraná, á título de “jóia de admissão”,  cujo valor será utilizado exclusivamente
para cobrir as despesas com a realização de uma posse festiva em local e data a ser
designado.

Curitiba/PR, 01 de dezembro de 2016.

Acad. Luiz Carlos de Souza  Acad. Euclides Locatelli 
Presidente Secretario
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