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Escola de Governo 
EG

Criada em 1992, dedica-se a formação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos estratégicos 
e de quadros dirigentes para o setor público, tanto 
no nível estadual quanto nas administrações 
municipais. E hoje um dos principais centros de 
capacitação de gestores públicos na América 
Latina. Possui cursos em todas as áreas funcionais 
de administração pública e ciências correlatas de: 
Graduação (CSAP), Treinamento Gerencial, 
Especialização, Mestrado.

Fundação 
João Pinheiro

A Fundação João Pinheiro é um órgão do governo 
de Minas Gerais que há 30 anos realiza projetos de 
pesquisa aplicada, consultorias, desenvolvimento 
de recursos humanos e ações de apoio técnico ao 
Sistema Estadual de Planejamento e demais 
sistemas operacionais de Minas, nas áreas da 
administração pública e privada, economia, 
estudos históricos, culturais, sociais e políticos.

E o órgão oficial de estatística do Estado de Minas 
Gerais, sendo responsável pela articulação do 
Sistema Estadual de Estatística, produzindo e 
divulgando estatísticas básicas e indicadores 
económico-financeiros, demográficos, sociais e 
outros.



A João Pinheiro Júnior é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, constituída e 
gerida por alunos da graduação do Curso 
Superior em Administração Pública - CSAP 
da Escola de Governo - EG, na Fundação 
João Pinheiro - FJR

A Empresa atende às organizações do setor 
público como secretarias, prefeituras, 
câmaras municipais, empresas públicas, 
fundações, autarquias, sociedades de 
economia mista e ainda Organizações 
Não-governamentais.

Com um custo bem abaixo do mercado, os 
consultores juniores proporcionam às 
instituições alvo trabalhos de qualidade, 
respaldados pela orientação profissional 
dos pesquisadores e consultores da EG e 
FJP, o que garante aos alunos a certeza de 
que seu trabalho será corretamente 
direcionado rumo a aprendizagem e 
crescimento profissional.



Única Empresa Jún io r especializada em 
Administração Pública, a João Pinheiro Júnior está 
capacitada a realizar serviços e assessorias de 
qualidade a baixo custo, tornando-se uma 
alternativa viável para prefeitos, secretários e 
demais gestores públicos.

Pequenas e médias prefeituras podem se beneficiar 
dos serviços prestados nas seguintes áreas: O&M 
(formulários, manuais administrativos, análise 
organizacional, etc.), Jurídica (consultas à 
legislação tributária e administrativa), Pesquisa 
(pequenos diagnósticos em educação, saúde, 
potencial agrícola, comercial, industrial e turístico; 
estudos de impactos econômicos, ambientais e 
sociais), RH (pianos de cargos e salários, avaliação 
de desempenho, etc.), além de outros relativos ao 
setor público.



Equipe: para cada projeto desenvolvido, é 
formada uma equipe constituída de 
consultores juniores (alunos da Escola de 
Gover no)  e c o n s u l t o r e s  s e n i o r e s  
(professores). A escolha dos consultores 
juniores é realizada através de recrutamento, 
enquanto que os consultores seniores são 
definidos de acordo com sua área de 
atuação e disponibilidade, tendo-se em vista 
as necessidades de cada projeto.
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