
I M P R E S S O



A sociedade está cada vez mais atenta ao que o Governo faz ou deixa de fazer. Cada vez mais, ela exige um trabalho 

melhor de todos que ocupam cargos públicos. Por isso, o administrador público tem tudo para ocupar papel de destaque 

daqui para frente.

0 Curso Superior de Administração Pública da Escola de Governo de Minas Gerais vai preparar você para esse 

desafio: profissionalizar o serviço público.

E você terá todos os incentivos durante os quatro anos do curso: não pagará mensalidade, receberá uma bolsa de 

estudo no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais e ainda tem a garantia de emprego quando se formar, recebendo um 

salário correspondente a R$ 660,51 (seiscentos e sessenta reais, cinquenta e um centavos) (salário de 1» de agosto de 1994). 

A conclusão do curso tem o valor legal de um concurso público, o que lhe garante começar a trabalhar imediatamente.

A Escola de Governo funciona na Fundação João Pinheiro, uma instituição reconhecida internacionalmente pelos 

trabalhos que faz nas áreas de administração, economia, estudos históricos, culturais, sociais e políticos.

A população já abriu o olho para a importância de uma boa administração pública. Agora é a sua vez de abrir um novo 

mercado de trabalho, com as melhores perspectivas de crescimento pessoal e profissional.

1°- CONCURSO PÚBLICO



VESTIBULAR 1995
Curso Superior de Administração Pública 
ESCOLA DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

APRESENTAÇÃO_________________________________
O CSAP (Curso Superior de Administração Pública) é um 
curso de graduação ministrado em quatro anos, em 
regime de tempo integral, destinado a formar profissionais 
para atuar nas áreas de gestão governamental e 
formulação, implementação e avaliação de políticas 
públicas.

BENEFÍCIOS_____________________________________
Gratuidade e Bolsa de Estudo:
O curso é gratuito e oferece bolsa de estudo no valor de 
R$ 80,00 (oitenta reais) para alunos não-servidores 
estaduais.
Dispensa do ponto:
Para os alunos servidores públicos estaduais haverá 
dispensa do ponto durante os períodos escolares.

Nomeação:
Ao final do curso, os alunos aprovados serão nomeados 
no cargo inicial da carreira de Administrador Público, 
podendo ser designados para Secretarias ou Órqãos da

Documentos necessários:
-requerimento de inscrição devidamente preenchido; 
-fotocópia legível e identificável da Carteira de Identidade, 
expedida por Secretaria de Segurança Pública; 
-comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
Valor da taxa de inscrição: 30 REAIS.
Requerimento de inscrição: é parte integrante do Guia 
do Candidato.
Valor do Guia do Candidato: 2 REAIS.
Comprovante definitivo de inscrição: será entregue nos 
dias 4 e 5 de janeiro de 1995, no Centro Cultural da 
UFMG, de 10 às 16 horas.
Informações: FUNDEP - Tel. (031) 441 0536.

PROVAS 
1* Etapa:
18/jan. - Prova de Ciências Exatas e Biológicas
19/jan. - Prova de Estudos Sociais
20/jan. - Prova de Línguas e Literatura
As três provas desta etapa são de caráter eliminatório,
cada uma constituída de 50 questões de múltipla escolha,



aaministraçao aireia ou maireia em toao o tsiaao.
Salário inicial em 1o de agosto de 1994: R$ 660,51 
(seiscentos e sessenta reais, cinquenta e um centavos).

LEGISLAÇÃO____________________________________
O curso é autorizado pelo Decreto federal 92.745, de 4 de 
junho de 1986, e pelas Leis estaduais 9.360, de 9 de 
dezembro de 1986, e 10.745, de 25 de maio de 1992. 
Reconhecido pela Portaria MEC 1275, de 23 de agosto de 
1994.

INSCRIÇÕES
Local: CENTRO CULTURAL DA UFMG 
Avenida Santos Dumont, 174 - Centro, Belo Horizonte. 
Período: de 28 de novembro a 14 de dezembro de 1994 
Horário: 10 às 16 horas
Condições: ter concluído o 2o Grau até a data da 
matrícula.

v c m c i i u u  u m  l u i d i  u c  i u u  pu iuua .

2* Etapa:
31/jan. - Prova de Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira -100 pontos
01/fev. - Prova de Língua Estrangeira Instrumental - 100 
pontos
02/fev. - Prova de História - 200 pontos 
03/fev. - Prova de Matemática -100 pontos 
As quatro provas desta etapa são de caráter 
classificatório, constituídas de questões abertas, cujo 
número e valor serão especificados na folha de rosto de 
cada prova.

Locais e horários das provas: serão divulgados no ato 
da entrega do comprovante de inscrição.

CLASSIFICAÇÃO
A classificação final dos candidatos será feita pela soma 
total dos pontos obtidos nas provas eliminatórias e 
classificatórias.



I M P R E S S O



FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Sistema Estadual de Planejamento

ESCOLA DE GOVERNO DE MINAS GERAIS
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha. CEP 31275-150 

Belo Horizonte - MG Telefone: 443 7733 ramais 151,152 e 153 
FAX: 441 1509/441 1279/441 1712


