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A sociedade está atenta às ações do Governo. Cada vez 
mais, ela exige competência de todos que ocupam cargos 
públicos. Nesse cenário, o Administrador Público assume 
um papel de grande destaque.- O Curso Superior de 
Administração Pública da Escola de Governo de Minas 
Gerais foi criado com o propósito de profissionalizar o 
serviço público.
Vários incentivos serão concedidos aos alunos durante os 
quatro anos do curso: isenção de mensalidade, bolsa de 
estudo no valor de R$ 112,00 (cento e doze reais) mensais e 
mais a garantia de emprego quando se formar, com salário 
de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), em valores de 
30 de agosto de 1995. A conclusão do curso tem o valor 
legal de concurso público, o que habilita o concluinte a 
começar a trabalhar imediatamente.

A Escola de Governo funciona na Fundação João Pinheiro, 
uma instituição reconhecida internacionalmente pelos 
trabalhos que realiza nas áreas de administração, economia 
e estudos históricos, culturais, sociais e políticos.

APRESENTAÇÃO
O Curso de Administração Pública (CSAP), em nível de 
graduação, é ministrado em quatro anos, em regime de 
tempo integral. Destinado a formar profissionais para atuar 
nas áreas de gestão governamental e de formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas, oferece 40 
vagas.

BENEFÍCIOS

♦ Gratuidade e Bolsa de Estudo
O curso é gratuito e oferece bolsa de estudo no valor de 
R$ 112,00 (cento e doze 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 órgãos da Administração



Direta ou Indireta em todo o Estado. Salário inicial, em 30 de 
agosto de 1995: R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais).

LEGISLAÇÃO
O curso é autorizado pelo Decreto Federal 92.745, de 04 de 
junho de 1986, pelas Leis Estaduais 9.360, de 09 de 
dezembro de 1986 e 10.745, de 25 de maio de 1992, e, 
posteriormente, pela Lei Estadual 11.658, de 2 de dezembro 
de 1994, regulamentada pelo Decreto Estadual 36.583, de 
28 de dezembro de 1994. É também reconhecido pela 
Portaria MEC 1.275, de 23 de agosto de 1994.

Quatro vagas serão reservadas para portadores de deficiência 
(Legislação Estadual ne 11.867, de 28 de julho de 1995).

INSCRIÇÕES
Local: Centro Cultural da UFM G (FUNDEP) - Av. Santos 
Dumont, 174 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Telefone: (031) 224-5119.

Período: De 7 a 18 de outubro de 1996, de segunda a 
sexta-feira, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Horário: De 10:00 às 1 6:00 horas.

Condições: Ter concluído o 2°  grau até a data da matrícula. 

Documentos necessários:
♦ Requerimento de inscrição devidamente preenchido;
♦ Fotocópia legível e identificável da Carteira de Identidade, 

expedida por Secretaria de Segurança Pública.

Valor da Taxa de Inscrição: R$ 55,00.

Requerimento de inscrição: É parte integrante do Guia do 
Candidato.

Valor do Guia do Candidato: R$ 5,00.

Comprovante Definitivo de Inscrição: Será entregue nos dias 
27 e 28 de novembro de 1996, no Centro Cultural da 
UFMG, à Av. Santos Dumont, 174 - Centro, de 10:00 às 
16:00 horas.

Informações: FUNDEP - TeL: (031) 499-4260 e 499-4261.

Observação: As pessoas interessadas em prestar este 
Concurso e que residem no interior de Minas Gerais ou em 
outros Estados poderão solicitar à FUNDEP, via telefone, o 
encaminhamento do Guia do Candidato. A efetivação da 
inscrição far-se-á, nesse caso, observando-se os seguintes 
procedimentos:
♦ Preenchimento do Requerimento de Inscrição, conforme 

orientação do Guia.



♦ Pagamento da Taxa de Inscrição através de Vale Postal 
nominal à FUNDEP.

♦ Endereçamento desses dois documentos à FUNDEP atra
vés de carta registrada, dentro do período determinado 
para a inscrição. Assim sendo, somente serão aceitas as 
inscrições encaminFiadas até o dia 18 de outubro de 
1996. O atendimento dessa data-limite será comprovado 
pelo carimbo dos Correios.

PROVAS 
1a Etapa
♦ 03 de dezembro de 1996: Prova de Ciências Exatas e 

Biológicas.
♦ 04 de dezembro de 1996: Prova de Estudos Sociais.
♦ 05 de dezembro de 1996: Prova de Línguas Portuguesa e 

Estrangeira e Literatura Brasileira.

As três provas desta etapa são de caráter eliminatório, cada 
uma constituída de 50 questões de múltipla escolha, 
valendo um total de 100 pontos.

2-  Etapa
♦ 14 de janeiro de 1997: Prova de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira - 100 pontos.
♦ 15 de janeiro de 1997: Prova de Língua Estrangeira 

Instrumental - 100 pontos.
♦ 1 6 de janeiro de 1997: Prova de História - 200 pontos.
♦ 17 de janeiro de 1997: Prova de Matemática - 100 

pontos.

As quatro provas desta etapa são de caráter classificatório, 
constituídas de questões abertas, cujos 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.

FUNCIONAMENTO DO CURSO
Os alunos aprovados no 1e Concurso Público Vestibular - 
1997 freqüentarão as aulas no turno da TARDE.
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