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0  CEA — Curso de Especialização em Ad
ministração, ministrado pelo CDA — Cen
tro de Desenvolvimento em Administra
ção "Paulo Camillo de Oliveira Penna" 
da Fundação João Pinheiro, visa desen
volver técnicos, capacitando-os a assumir 
posições de alto nível nas organizações. 
O curso oferece em seu currículo básico 
uma visão global da tarefa administrati
va, da estrutura empresarial e da atuação 
das organizações no ambiente sócio-eco- 
nômico. Desenvolve, em seguida, cur
rículos de especialização nas áreas de 
marketing, finanças, administração geral/ 
recursos humanos e produção.

A tecnologia educacional adotada no 
CEA inclui preleções, leituras, discussões 
de casos, "role-playing", seminários de tra
balhos em pequenos grupos, incidindo 
sobre a formação de administradores em 
sintonia com o ambiente brasileiro de 
negócios. O CEA tem dez meses de dura
ção, em tempo integral. O aluno deve es
tar preparado para dedicar-se ao curso 
cerca de 40 horas semanais de aula e de 
estudo.

XII CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO  

EM
ADM INISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO

O exame de seleção constará das seguintes 
provas:

. Português: redação e compreensão de 
texto;

. Inglês: compreensão de texto;
■ Habilidade Quantitativa e Lógica 

Matemática (primeiro e ségundo 
graus): aritmética, álgebra, geome
tria plana, progressões.

. Estatística: medidas estatísticas, 
distribuição de frequências, gráfi
cos, regressão e correlação.

. Questões de raciocínio lógico.

Através desses exames serão selecionados 
até 40 candidatos. O CDA/FJP, não obs
tante, reserva-se o direito de chamar até 60 
candidatos para processo de entrevistas 
e/ou análise curricular, para efeito de apri
moramento seletivo, caso necessário.







FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do Go
verno de Minas Gerais. Criada em 1969, 
dedica-se a pesquisas e estudos aplicados 
nos campos da economia, da administra
ção e da tecnologia básica e social, pres
tando serviços aos setores públicos e priva
dos, nas áreas de planejamento econômico 
e social e desenvolvimento de recursos 
humanos. Para realizar este trabalho, a 
Fundação João Pinheiro conta com os 
seguintes Departamentos: Diretoria de 
Planejamento, Diretoria de Planejamen
to Social e Urbano e Centro de Desen
volvimento em Administração.

CENTRO DE DESENVOLVIM ENTO  
EM ADM INISTRAÇÃO

O Centro de Desenvolvimento em Admi
nistração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinheiro 
como instituição voltada para o desen
volvimento de recursos humanos para 
a comunidade empresarial privada e pú
blica. Desde a sua criação em 1972, o 
CDA tem promovido programas de trei
namento para administradores em vários 
níveis, bem como programas de especiali
zação em administração em nível de pós- 
graduação. Para assegurar-se da consecu
ção de seus objetivos, o CDA conta com 
o trabalho de professores selecionados 
entre os melhores especialistas brasilei
ros.

CEBRAE-PNTE/CEAG-MG

O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena 
e Média Empresa — CEBRAE é uma ins
tituição criada com a finalidade de cola
borar com o desenvolvimento das empre
sas brasileiras coordenando, a nível na
cional, a política do governo federal de 
assistência técnica gerencial.

Nos Estados, a execução de tal políti
ca é delegada aos Centros de Apoio à 
Pequena e Média Empresa, os CEAG's.

O X II Curso de Especialização em Admi
nistração é patrocinado pelo CEBRAE.
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IMPRESSO
G O V ER N O  FRANCELINO PEREIRA
Uma vida melhor. Com a participação de todos.
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