
Fundação João Pinheiro

Especialização em Gestão 
Financeira e Orçamentária no 

Setor Público
Turma 2019-2021

Carga horária: 360 horas [aulas 
presenciais e a distância]
Inscrições para o processo seletivo:
19 de agosto a 6 de setembro



Considerando a escassez de cursos e treinamentos 
em nível de pós-graduação lato sensu em finanças e 
orçamento no setor público, a Fundação João 
Pinheiro inova mais uma vez e lança o curso de 
Especialização em Gestão Financeira e Orçamentária 
no Setor Público. O Edital EG/FJP n° 003/2019, que 
dispõe sobre o processo seletivo para a turma 2019- 
2021 já está disponível para consulta e download no 
endereço www.fjp.mg.gov.br.

Curso - A melhoria dos serviços prestados aos 
cidadãos tem como fator dificultador o descompasso 
da atualização e qualificação dos servidores públicos 
na área financeira. Ao mesmo tempo, é preciso lidar 
diariamente com a complexidade operacional das 
organizações públicas, que obedecem a uma 
crescente exigência do cumprimento de normas 
regulatórias e sofrem com as restrições de orçamento 
e as crises financeiras.

Com carga horária total de 360 horas [80% presencial 
e 20% a distância], o curso abrange os conceitos de 
orçamento público, receitas, despesas e execução 
financeira; prestação de contas; contabilidade 
pública; controle público interno e externo; e 
indicadores e sistemas financeiros e contábeis.

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


Após form ados os novos especialistas terão 
capacidade crítica para a análise das finanças públicas 
e de indicadores financeiros e orçamentários, além do 
conhecimento de instrumentos de auditoria e controle 
financeiro, entre outras habilidades e diferenciais.

Inscrições para o processo seletivo: 19 de agosto a 6 
de setembro 12019
academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo 
Taxa: R$ 60 [paga por meio de Documento de 
Arrecadação Estadual - DAE]

Processo seletivo: análise de currículo [formação, 
experiência profissional e produção técnica e 
científica]

Matrículas: 23 de setembro e 4 de outubro 12019

Início das aulas: 18 de outubro 12019 
[As aulas ocorrerão quinzenalmente às sextas- 
feiras, das 13h às 17h e das 18h às 22h no Campus 
Brasil da Fundação João Pinheiro - Av. Brasil, 674,
Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG]

Investim ento: 18 parcelas de R$ 550 
[quinhentos e cinquenta reais]



Informações
Secretaria de Registro e Controle 

Acadêmico:
[31] 3448-9519 

Secretaria de Apoio:
[31] 3238-1307 | 3238-1319

Fundação João Pinheiro
Campus Pampulha: Alameda das 

Acácias, n° 70, São Luiz 
Campus Brasil: Av. Brasil, n° 674, 

Santa Efigênia

fjp.mg.gov.br
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facebook.com/flpoficial

twitter.com/_flp

linkedin.com/company/fundacao-joao-pinheiro/

youtube.com/user/fundacaojoaopinheiro

instagram.com/fundacaojoaopinheiro/


