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APRESENTAÇÃO

O Curso de 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 para o 1o 
semestre e 40 vagas para o 2o semestre de 2009.

BENEFÍCIOS

• Gratuidade no Ensino e Bolsa de Estudo

• Dispensa de Ponto

Possibilidade de dispensa do ponto, durante o periodo 
letivo, ao servidor público estadual da administração direta, 
autárquica ou fundacional do Poder Executivo matriculado no 
curso

• Nomeação

Uma vez aprovado no curso e cumpridos todos os requisitos 
legais, o egresso é nomeado para o cargo de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, nível I, grau A, 
nos termos da Lei n° 15.304, de 11 de agosto de 2004.

OBRIGAÇÕES

• Assinatura de termo de compromisso com o curso e a 
carreira no ato da matrícula;

• Exercício das suas funções de Especialista em políticas 
Públicas e Gestão Governamental pelo prazo mínimo de dois 
anos;

• Freqüência às aulas

Documentos necessários: Carteira de Identidade e CPF. 

Valor da Taxa de Inscrição: R$110,00 (cento e dez reais)



INSCRIÇÕES

A inscrição deverá ser feita no site www.fundep.br - link 
correspondente ao Vestibular 2009 - Fundação João Pinheiro/ 
Escola de Governo - das 9 horas do dia 01 de setembro de 2008 
até as 19 horas do dia 10 de outubro de 2008.

Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o 
Questionário Sócio-Econômico Cultural, confirmar os dados 
cadastrados e transmiti-los pela Internet.

Gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa, em 
dinheiro, na rede bancária, preferencialmente no Banco do 
Brasil, até 10 de outubro de 2008.

PROVAS

1a ETAPA

• 14/12/2008: Matemática, Ciências Físicas, Químicas e 
Biológicas, História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura 
Brasileira e Língua Estrangeira.

2a ETAPA

• 11/01/2009: Matemática, História e Redação em Língua 
Portuguesa.

Todas as provas são de caráter eliminatório e classificatório.

Os locais e horários de realização das provas, nas duas etapas, 
serão oportunamente informados pela FUNDEP no 
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI e divulgados no site 
www.fundep.br/concursos, para consulta.

INFORMAÇÕES

FUNDEP (Concursos) - (31) 3409-6827 
www.fundep.br

Fundação João Pinheiro - (31) 3448.9593 
www.eg.fjp.mg.gov.br/vestibular
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