
 
 

 

 

EDITAL PROAC Nº 04, 31 DE MAIO DE 2022 
 

 
 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, mantido 

pela Associação Educacional Toledo, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna públicas as 

normas para Chamada de Voluntários para o 

Projeto “Nota Fiscal Paulista na AFIPP: um 

sorriso muda tudo”, vinculado à Coordenadoria de 

Pesquisa e Extensão. 
 

 

 

CAPÍTULO I 
DO PROJETO 

 

 
 

Art. 1º O Projeto “Nota Fiscal Paulista na AFIPP: um sorriso muda tudo” será 

desenvolvido em parceria com a AFIPP – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO FISSURADO 

LÁBIO PALATAL E DEFICIENTE AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO, 

com sede nesta cidade de Presidente Prudente - SP, na Rua Pedro Grotto, nº 45, Parque 

Residencial Janira. 
 

Art.  2º    O Projeto visa selecionar alunos voluntários para dedicar parte do tempo à 

AFIPP. Os alunos serão responsáveis pela digitação dos dados das notas fiscais doadas pelos 

consumidores, no sistema da Sefaz SP. 

 

Art. 3º O objetivo do projeto será dinamizar o sistema de cadastro das notas fiscais 

doadas. 

 

Art. 4º Os alunos serão voluntários e dedicarão, no mínimo, 2 (duas) horas semanais ao 

Projeto. A carga horária dedicada ao projeto será computada para fins de Atividades 

Complementares, conforme estabelecido nas respectivas tabelas de aproveitamento. 

Parágrafo único. O trabalho de digitação das notas poderá ser feito fora da AFIPP, 

através de sistema on-line. 

 

Art. 5º Caberá à AFIPP o acompanhamento das atividades, através da emissão de 

relatórios disponíveis no sistema on-line de digitação das notas fiscais. 

§ 1º O relatório mensal de atividades dos alunos voluntários será enviado à Coordenação 

de Pesquisa e Extensão, para cômputo das horas complementares. 
 

§ 2º Antes do início das atividades, a AFIPP oferecerá uma palestra aos voluntários 
sobre questões fiscais e institucionais.  

 

Art. 6º A participação do aluno no projeto não acarretará vínculo empregatício deste 
com a instituição de ensino nem com a entidade onde forem desenvolvidos. 



 
 

 

 

 
CAPÍTULO II 

INSCRIÇÃO DO VOLUNTÁRIO 
 

 
 

Art. 7º Constituem condições para o aluno se candidatar como VOLUNTÁRIO: 
 

I – estar regularmente matriculado nos cursos presenciais e online da TOLEDO 

PRUDENTE; e, 

II – ter disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades previstas no 

projeto. 

 
 

Art. 8º As inscrições para os candidatos a voluntários serão realizadas no período de 31 

de maio a 16 de junho de 2022. 
 

§1º O candidato deverá realizar a inscrição no link disponibilizado no site da Toledo 

Prudente: https://eaa.toledoprudente.edu.br/inscricao/evento/candidatura de voluntariado afipp 

§2º Serão chamados, inicialmente, 10 (dez) alunos. A convocação ocorrerá por ordem 

de inscrição. Os demais inscritos permanecerão em lista de espera, podendo ser convocados 

durante o tramitar do Projeto. 
 
 

Art. 9º Os candidatos serão convocados para comparecerem, em dia e horário 

previamente designados, na AFIPP, localizada na Rua Pedro Grotto, nº 45, Parque Residencial 

Janira, na cidade de Presidente Prudente, para receber orientações sobre o trabalho voluntário 

a ser desenvolvido. 

 

Art. 10 Quando do encerramento de sua participação no projeto, o aluno voluntário 

receberá certificado emitido pela AFIPP, constando a identificação do projeto e a carga horária 

cumprida. 
 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 11 O projeto terá, inicialmente, a duração de 1 (um) ano, conforme o 1º Termo 

aditivo ao Convênio celebrado entre a Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal e 

Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Região (AFIPP) e a Associação Educacional 

Toledo, iniciando em junho de 2022.  Após esse período, o projeto poderá ser prorrogado, de 

acordo com as necessidades e interesses das partes envolvidas, desde que não ultrapasse a 

vigência do Convênio, ao qual está vinculado.  

 

 

 

 

 

https://eaa.toledoprudente.edu.br/inscricao/evento/candidatura%20de%20voluntariado%20afipp


 
 

 

 

Art. 12   Os casos omissos serão apreciados pela Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, ouvida a 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão.  

 

Presidente Prudente, 31 de maio de 2022. 
 
 
 
 

ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO 

Pró-Reitora Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


