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CONCURSO PÚBLICO VESTIBULAR -  2001 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESCOLA DE GOVERNO DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

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 de Administração -  Habilitação em 
Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro foi criado com o propósito de profissionalizar o serviço 
público.

1 B  hiVários incentivos serão concedidos aos alunos durante os quatro 
anos do curso: isenção de mensalidade, bolsa de estudo no valor de 
R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) mensais e mais a garantia 
de emprego quando se formar, com remuneração inicial de R$ 
1000,00 (mil reais), conforme Lei Delegada 41 de 07 de junho de 
2000.. 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 internacional mente pelos trabalhos que 
realiza nas áreas de administração,economia e estudos históricos, 
culturais, sociais e políticos.

APRESENTAÇÃO

O Curso de Administração - Habilitação em Administração Pública, 
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$ 151,00 
(cento e cinqüenta e um reais) mensais, para alunos não-servidores 
estaduais.

• Dispensado 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. Remuneração inicial: R$ 1000,00 (mil reais) mais 
vantagens definidas pela Lei 13.085, de 31 de dezembro de 1998.



OBRIGAÇÕES

• Obrigatoriedade de freqüência.
• Impossibilidade de reprovação na mesma disciplina por mais de 

uma vez para o ingresso na carreira.
• Assinatura de termo de compromisso com o curso e a carreira ao 

término do 4B período letivo.
• Compromisso com o Estado de Minas Gerais de exercício das 

funções de Administrador Público pelo prazo mínimo de 2 anos.
• Ressarcimento ao Estado do equivalente à qualificação e bolsas 

recebidas em caso de não cumprimento das condições acima.

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 nQ 11.867, de 28 de julho de 1995), conforme os 
critérios definidos pela Lei 13.465, de 13 de janeiro de 2000.

INSCRIÇÕES

Nas seguintes agências credenciadas do Correio:
• Central - Av. Afonso Pena, 1270
• Savassi - R. Pernambuco, 1322
• Barreiro-Av. Sinfrônio Brochado, 550
• Venda Nova - R. Pe. Pedro Pinto, 780

Período: De 30 de outubro a 14 de novembro de 2000.

Horário: De fu ncionamento das agências credenciadas dos Correios. 

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

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

documento equivalente de valor legal.

Valor da Taxa de Inscrição: R$85,00

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

Valor do Guia do Candidato: R$ 5,00

Comprovante definitivo de inscrição: Será enviado, por correio, 
para o endereço constante do Requerimento de Inscrição.

Informações: FUNDEP-Tel.:(31) 3499-4260
Fundação João Pinheiro-Tel.: (31) 3448-9593



Observação: As pessoas interessadas em prestar este Concurso e que 
residem no interior de Minas Gerais ou em outros Estados poderão se 
inscrever observando os seguintes procedimentos:

• Depósito dos valores da taxa de inscrição - R$ 85,00 - e do Guia do 
Candidato - R% 5,00 - em nome da Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa - FUNDEFj na conta corrente n2 946778-5, Banco do 
Brasil, agência UFMG 3610-2;

• Enviar, a seguir, o original do comprovante de depósito, 
acompanhado do nome e endereço do candidato, para a FU N D EI 
Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Setor de Concursos-4Q andar 
que lhe encaminhará o Guia do Candidato e o Requerimento de 
Inscrição;

• Preencher corretamente o Requerimento de Inscrição;

• Endereçar o Requerimento de Inscrição, após preenchido, à 
FUNDEP através de carta registrada ou SEDEX, dentro do período 
determinado para a inscrição - de 30/10/2000 a 14/11/2000. Assim 
sendo, somente serão aceitas as inscrições encaminhadas até o dia 
14/11/2000. O atendimento dessa data-limite será comprovado 
pelo carimbo dos Correios.

PROVAS 

1 - Etapa

• 16 de dezembro de 2000: Prova de Ciências Exatas e Biológicas.
• 17 de dezembro de 2000: Prova de Estudos Sociais.
• 18 de dezembro de 2000: Prova de Línguas Portuguesa e 

Estrangeira e Literatura.

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

2 -  Etapa

• 13 de janeiro de 2001: Prova de Língua Portuguesa -10 0 pontos
• 14 de janeiro de 2001: Prova de História - 200 pontos
• 15 de janeiro de 2001: Prova de Matemática -10 0 pontos

As três provas desta etapa são de caráter eliminatório, 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 Comprovante 
Definitivo de Inscrição.

CLASSIFICAÇÃO

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

FUNCIONAMENTO DO CURSO

Os alunos aprovados no Concurso Público Vestibular - 2001 
frequentarão as aulas pela manhã e à tarde.
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Alameda das Acácias, 70 - São Luís - Pampulha 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - CEP: 31275-150 

Telefone: (31) 3448-9713 - Fax: (31) 3448-9613


