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A Escola de Governo Professor Paulo Neves de 
Carvalho/FJP, em consonância com a sua missão in
stitucional e dando prosseguimento às suas ações 
de valorização e qualificação do servidor público, of
erece, em sua oitava edição, o Programa de Espe
cialização em Administração Pública -  VIII PROAP.

O motivo primeiro desta iniciativa é criar condições 
e fornecer instrumentos para uma reflexão permanente 
sobre a realidade do setor público e para uma atuação 
mais qualificada nos campos contemplados pelas áreas 
temáticas do curso. Nessa perspectiva, é objetivo do VIII 
PROAP desenvolver capacidades que permitam aos seus 
egressos intervir de modo consciente e fundamentado 
na sua esfera de atuação, de modo a buscar mudanças 
consistentes com o cenário dinâmico do mundo 
contemporâneo, que reclama compromisso crescente 
com os objetivos mais nobres da Gestão Pública.

PÚBLICO ALVO:
Profissionais com formação em nível superiorde diferentes esferas 
de governo e demais interessados em especializar-se nas áreas 
oferecidas pelo Programa.

NUMERO DE VAGAS:
35 alunos



INSCRIÇÕES:

Período:
08 de junho a 03 de julho de 2009 
Horário: 9h às 16h

Local:
Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Escola de 
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho/Fundação João 
Pinheiro
Alameda das Acácias, 70 -  Bairro são Luiz -  Pampulha 
Telefones:
Secretaria Geral: 3448-9595 / 3448-9597 

Documentação:
• Copia do documento de identidade;
• Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
• Ficha de Inscrição (disponível no site de Escola de Governo/ 

Fundação João Pinheiro (http://www.eg.fjp.mg.gov.br), 
devidamente preenchida, impressa e assinada;

• Curriculum vitae - Modelo Padronizado (disponível no site da 
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro (http:www.eg.fjp. 
mg.gov.br), devidamente preenchido, impresso e assinado.

Taxa:
A taxa de inscrição do processo seletivo, no valor de R$20,00 
(vinte reais), será paga através de Documento de Arrecadação 
Estadual (DAE), instituído pelo Decreto Estadual n° 44.180 de 
22/12/2005. O candidato deverá solicitar a emissão do DAE à 
Divisão Financeira da Fundação João Pinheiro, por meio do 
endereço eletrônico dcf.tesouraria@fjp.mg.gov.br, informando 
nome, CPF e endereço completo. Informação complementar 
acerca da efetivação do pagamento poderá ser solicitada à 
Divisão Contábil Financeira, pelo telefone (31) 3448-9693.

PROCESSO SELETIVO:
Constará de prova eliminatória, composta de um texto sobre um 
tema relativo à gestão pública, objetivando avaliar compreensão, 
interpretação, capacidade de argumentação e redação, bem como 
análise do curriculum vitae. O candidato deverá obter rendimento 
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos para ser classificado.

Data de realização da prova:
07 de julho de 2009, de 19h às 22h

Resultado:
05 de agosto de 2009, publicado no site da Escola de Governo 
da Fundação João Pinheiro.
A prova será realizada nas dependências da Escola de Governo 
Professor Paulo Neves de Carvalho/CAMPUS BRASIL, na 
Avenida Brasil, n° 674, Santa Efigênia.

http://www.eg.fjp.mg.gov.br
http://www.eg.fjp
mailto:dcf.tesouraria@fjp.mg.gov.br


PERIODICIDADE E CALENDÁRIO:

Duração do curso:
até 15 (quinze meses) para o período letivo, já incluídos os 
recessos, de acordo com as respectivas cargas horárias, e 06 
(seis) meses para elaboração de monografia.

Matrículas:
Dias 10 e 11 de agosto de 2009 (sem prorrogação), na Secretaria 
de Registro e Controle Acadêmico da Escola de Governo Professor 
Paulo Neves de Carvalho.

Documentação:
• cópia do CPF;
• cópia da certidão de nascimento/casamento;
• cópia (frente e verso) do diploma de graduação ou documento 

equivalente;
• duas fotos 3x4;
• formulário “Cadastro do Aluno", devidamente preenchido, 

impresso e assinado -  Modelo padronizado disponível no site 
da Escola de Governo - Fundação João Pinheiro (http://www. 
eg.fjp.mg.gov.br);

• cópia do comprovante de pagamento da primeira parcela;
• assinatura da minuta do contrato entre o aluno e a Fundação 
João Pinheiro;

A efetivação da matrícula ocorrerá com a assinatura da minuta de 
contrato entre o aluno e a Fundação João Pinheiro. A minuta ficará 
disponível para exame prévio do interessado no site da Escola de 
Governo (http://www.eg.fjp.mg.gov.br), a partir de 08 de junho de 
2009.

O aluno integrante do quadro da Administração Pública Estadual 
poderá requerer bolsa de estudos junto ao seu órgão ou instituição 
de origem, aplicando-se as condições estabelecidas na Resolução 
SEPLAG n° 27, de 28 de junho de 2007.

As aulas do curso do VIII PROAP terão início no dia 19 de agosto de 
2009 e ocorrerão duas vezes por semana entre segunda e quinta- 
feira de acordo com calendário a ser disponibilizado após a formação 
das turmas, no horário de 19h às 22:30 h, no campus da Escola de 
Governo na Avenida Brasil, 674, Santa Efigência, Belo Horizonte.

Investimento:
Dezoito parcelas de R$410,00 (quatrocentos e dez) reais 

Informações Adicionais:

É reservado à Escola de Governo/FJP o direito de cancelar o 
curso que não atingir o número mínimo de 25 alunos por turma.

Fica reservado às coordenações dos cursos promover alterações 
no cronograma em razão de fatos imprevistos.

http://www
http://www.eg.fjp.mg.gov.br


CURSO:
Gestão Pública

Objetivo:
Prover conhecimento para uma visão estratégica da 
gestão pública nas suas diversas áreas em vista as 
tendências contemporâneas.

Carga horária:
420 h/a

A estrutura curricular do curso está disponível na página 
da Escola de Governo: http://www.eg.fjp.mg.gov.br

Presidente da Fundação João Pinheiro 
Afonso Henriques Borges Ferreira

Diretora-adjunta da Escola de Governo 
Simone Cristina Dufloth

Equipe Técnica do PROAP VIII 
Silvio Ferreira Júnior
Coordenador do Curso de Gestão Pública 

Marilia Mariano de Lima Flecha
Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Especialização

Equipe de Apoio Operacional 
Tatiana Lopez Corrêa 
Valéria Cristina Soares
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