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EDITAL PROPP Nº 147, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014. 

O  PRÓ-REITOR  DE  PESQUISA,  PÓS-GRADUAÇÃO  E  INOVAÇÃO  da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e 
conforme resolução nº  40 Copp, de 20 de março de 2013, torna público o presente 
Edital  para  abertura  das  inscrições,  visando  a  seleção  de  candidatos  para  o 
preenchimento de vagas remanescentes nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
em  Gestão  Pública,  Gestão  Pública  Municipal  e  Gestão  em  Saúde,  área  de 
concentração  em  Administração  Pública,  do  Programa  Nacional  de  Formação 
Administração Pública (PNAP), na modalidade à distância, com duzentos e quarenta e 
oito  (248)  vagas  a  serem oferecidas  pela  Universidade  Aberta  do Brasil  (UAB) em 
parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS para o ano de 2015. 

1. DAS VAGAS.

Serão disponibilizadas 248 vagas distribuídas conforme Anexo I. 
Dez  por  cento  das  vagas  oferecidas  serão  destinadas,  gratuitamente,  a  servidores  da 
UFMS, conforme Normas Internas Vigentes.

2. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE INSCRIÇÃO.

2.1 PERÍODO: 19/01/2015 a 29/01/2015;
2.2 HORÁRIO: das 7h30min às 10h30min – das 13h30min às 16h30min, de 2ª a 6ª feira;
2.3 LOCAL: Serão aceitas apenas as inscrições realizadas no Protocolo da UFMS ou enviadas 
via SEDEX.  O envelope lacrado contendo todos os documentos e comprovantes deverá ser 
protocolizado até o dia 29 de janeiro de 2015. 
a)  no  Protocolo  Central  da  UFMS (Divisão  de  Protocolo  -  Prédio  das  Pró-Reitorias)  em 
Campo Grande MS e endereçado à:

Seleção de Estudantes Especializações PNAP – EaD – 2014
Coordenação dos cursos PNAP (EaD) - Unidade 10 /UFMS  

Cursos de Especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal ou Gestão em Saúde
b) ou nas agências dos Correios, durante o horário normal de funcionamento, por SEDEX, 
para o seguinte endereço:

Seleção de Estudantes Especializações PNAP – EaD – 2014
Coordenação dos cursos PNAP (EaD) - Unidade 10 /UFMS  

Curso de Especialização em Gestão Pública, Curso de Especialização em Gestão Pública 
Municipal ou Curso de Especialização em Gestão em Saúde
Cidade Universitária - CEP 79070-900 Campo Grande – MS

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO

3.1 Formulário eletrônico de solicitação de inscrição, preenchido, impresso e assinado 
no  endereço  eletrônico  www.ead.ufms.br,  no  período  de  19/01/2015  a 
29/01/2015;

3.2 O Guia de Recolhimento da União (GRU) comprovando o pagamento da taxa de 
inscrição: será cobrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) no ato da inscrição, 
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conforme documento de recolhimento disponível no eletrônico www.ead.ufms.br. 
Em nenhum caso será devolvida a importância paga a título de taxa de inscrição.

3.3 Cópia  autenticada  do  diploma  de  conclusão  de  curso  de  graduação  ou 
certificado de conclusão de graduação com histórico escolar;

3.4 Currículo  Vitae  atualizado  e  comprovado,  elaborado  com  base  no  modelo 
(anexo III) deste edital; 

3.5 Carta encaminhada à Comissão de Seleção, respondendo as seguintes questões: 
Por que escolheu o curso? Quais atividades você atua ou atuou? Quais são as 
expectativas profissionais com relação ao curso? O que o candidato pretende 
desenvolver na monografia de conclusão final do curso?

3.6 A carta deverá obedecer aos seguintes critérios: conter até 2 páginas digitadas, 
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, devidamente assinada pelo 
candidato;

3.7 Declaração pessoal de disponibilidade para realizar as atividades à distância, 
bem  como  possuir  habilidade  e  disponibilidade  de  acesso  ao  uso  de 
computadores e recursos de conectividade, conforme (anexo II); 

3.8 Uma foto 3x4;
3.9 Cópia autenticada certidão de nascimento ou casamento;
3.10 Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou CNH;
3.11 Cópia  autenticada  do  CPF  ou  comprovante  de  Situação  Cadastral  no  CPF 

emitido pelo site da receita federal (atualizado);
3.12 Cópia do Título eleitoral e comprovante da votação na última eleição;
3.13 Cópia  da  Carteira  de  Reservista  ou  de  estar  prestando  serviço  militar 

(candidatos do sexo masculino);
3.14 Em hipótese alguma será aceita documentação incompleta;
3.15 O  candidato  assumirá  as  consequências  de  eventuais  erros  quando  do 

preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de inscrição;
3.16 A UFMS não se responsabiliza por pedidos  de inscrição não recebidos  por 

fatores de ordem técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem 
a  transferências  de  dados,  falhas  de  comunicação  ou congestionamento  das 
linhas de comunicação;

3.17 O  candidato  deverá  guardar,  em  seu  poder,  uma  copia  da  Guia  de 
Recolhimento  da  União  (GRU),  devidamente  paga,  como  comprovante  da 
realização de pagamento dentro dos critérios estabelecidos neste edital;

3.18 Será considerada uma única inscrição por candidato no concurso.

4  CRITÉRIOS, PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DA SELEÇÃO.

4.1  PERÍODO  DA  SELEÇÃO:  de  09/02/2015  a  19/02/2015–  Análise  de 
Currículo  Vitae  (pontuação  dos  critérios)  e  da  Carta  de  Intenções  dos 
candidatos;

4.2 LOCAL: Análise de currículo realizado em Campo Grande. 
4.3 CRITÉRIOS: 
a)  Serão atribuídos notas ao candidato de 0 (zero) a 10 (dez), para o currículo e para a 

carta  contendo as  razões  de interesses  apresentadas,  sendo a média  entre  as  duas 
avaliações e a nota final do candidato.

b) Na carta será observada a capacidade do candidato apresentar texto coerente, claro e 
objetivo, correção gramatical; capacidade de síntese e de articulação com a área de 
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Gestão Pública e conter as respostas aos questionamentos do item 3.5.
c) O exame do  Currículo Vitae comprovado e a carta com as razões de interesse no 

curso, apresentados pelo candidato, tem caráter classificatório e eliminatório. 
d) Os critérios de pontuação do Currículo Vitae são os do anexo IV.    

5.  DA CLASSIFICAÇÃO E RECURSO

 5.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem maior média de acordo 
com o quantitativo de vagas ofertadas no polo em que se inscreveram.

       5.2 A lista com as notas dos candidatos será divulgada no dia 25/02/2015 no portal da 
CED-UFMS (www.ead.ufms.br). 

 5.3 Os pedidos de recursos e revisão sobre a nota do Curriculum Vitae e sobre a nota da 
carta serão feitos devidamente fundamentados, mediante formulário próprio a ser 
disponibilizado no site da CED-UFMS. Estes deverão ser respondidos, assinados, 
digitalizados e encaminhados ao seguinte e-mail: poseadadm.dea@ufms.br, em até 
dois dias após a divulgação do resultado da classificação. 

a) ou entregues no Protocolo Central da UFMS (Divisão de Protocolo - Prédio das Pró-
Reitorias) em Campo Grande MS e endereçado à: 

Seleção de Estudantes Especializações PNAP – EaD – 2014
Coordenação dos cursos PNAP (EaD) - Unidade 10 /UFMS  

Cursos de Especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal ou Gestão em Saúde
      b)  ou ainda  encaminhados  via  agências  dos  Correios,  durante  o horário  normal  de 

funcionamento, por SEDEX, para o seguinte endereço: 

Seleção de Estudantes Especializações PNAP – EaD – 2014
Coordenação dos cursos PNAP (EaD) - Unidade 10 /UFMS  

Curso de Especialização em Gestão Pública, Curso de Especialização em Gestão Pública 
Municipal ou Curso de Especialização em Gestão em Saúde
Cidade Universitária - CEP 79070-900 Campo Grande – MS

5.4  O resultado dos recursos será divulgado no dia 06/03/2015.
5.5  Para a classificação final, havendo candidatos com o mesmo total de pontos, far-se-à 

o desempate levando-se em consideração, sucessivamente, a nota da carta, o tempo de 
serviço em Gestão comprovado no Currículo Vitae e maior idade.

6. PERÍODO E LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS.

6.4  PERÍODO: até o dia 06/03/2015;
6.5 LOCAL: Acessando o site  www.ead.ufms.br ou comparecendo na Unidade 10 da 

UFMS, Câmpus de Campo Grande/MS.

7.  PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE MATRÍCULA.

7.1 PERÍODO:  O período e o local de matrícula serão informados via site da EaD 
(www.ead.ufms.br). O início do curso ocorrerá em março de 2015, em data a ser 
informada no mesmo site. 
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7.2 LOCAL: A ser divulgado via site EaD (www.ead.ufms.br)

8 OUTRAS INFORMAÇÕES

Início das aulas: março de 2015
Horário de funcionamento do curso (atividades presenciais): das 18h às 23h às sextas-
feiras,  das  07h30min  às  11h30min  e  das  13h30min  às  17h30min  aos  sábados  e, 
eventualmente, aos domingos das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. 
As datas dos encontros presenciais serão divulgadas via coordenação no início do curso. 
Em nenhuma hipótese o candidato poderá matricular-se sem que tenha o comprovante de 
conclusão do curso de graduação.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones: (67) 3345.3571 ou pelo e-mail: 
poseadadm.dea@ufms.br.

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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ANEXO I

Vagas Gestão Pública
Polo Vagas

Bataguassu 15
Rio Brilhante 33

São Gabriel do Oeste 52
Total 100

Vagas Gestão Pública Municipal
Polo Vagas

Bataguassu 20
Rio Brilhante 19

São Gabriel do Oeste 21
Total 60

Vagas Gestão em Saúde
Polo Vagas

Bataguassu 22
Rio Brilhante 36

São Gabriel do Oeste 30
Total 88

ANEXO II - INSTRUÇÕES PARA A DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E 
HABILIDADE

A  declaração  deve  ser  escrita  pelo  candidato  e  endereçada  à  Coordenação  do  curso 
enfatizando os seguintes pontos:

1) Habilidade e facilidade de acesso ao uso de computadores e recursos de conectividade;
2) Disponibilidade para realizar as atividades à distância com carga horária estimada em 

20 horas semanais;
3) Disponibilidade para participar dos momentos presenciais do curso que ocorreram nos 

finais de semana,  conforme Art.2 da Resolução nº 40 da Copp de 20 de março de 
2013.
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Anexo III – Modelo de Curriculum Vitae

Nome:
Endereço Completo: 
Telefone fixo e/ou celular:                                                                  
E-mail:
Nacionalidade:                                           
Idade:                        
Estado Civil: 

FORMACAO PROFISSIONAL

Curso de Graduação:

Ano de Formação: 
Instituição Formadora:
Carga Horária: 

Curso de Especialização: 

Ano de Formação:
Instituição Formadora:
Carga Horária: 

Mestrado/ Doutorado: 

Ano de Formação:
Instituição Formadora: 

ATUACÃO PROFISSIONAL (COLOCAR TODAS AS ATUAÇÕES EM GESTÃO 
PÚBLICA OU/E SAÚDE)

Cargo Ocupado: 
Órgão Contratante:
Período de atuação: 

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-ACADÊMICAS: 
Projeto de Consultoria: 
Relatórios Técnicos:
Artigos científicos Publicados: 
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Anexo IV- Critérios de Avaliação

Publicações Técnico-Acadêmicas (25%)
 
2,5 pontos para participação em projeto de consultoria (Máximo de 5 pontos no quesito)
 
2,5 pontos para participação em relatório técnico (Máximo de 5 pontos no quesito)
 
5 pontos para publicação de artigos científicos completos em congressos e/ou revistas 
(Máximo de 15 pontos no quesito)
 
Curso de Pós-Graduação (Máximo de 2 cursos) ( 5%)
 
0,25  ponto para cada pós-graduação
 
Tempo de trabalho no serviço público (40%)
 
0,5 ponto para cada ano (Máximo de 4 pontos no quesito)
 
Fator Aposentadoria (30%)
 
3 pontos (> 15 anos para aposentadoria)
 
1,5 ponto (6 a 15 anos)
 
0 (zero) ponto (< ou = 5 anos)
 
Total da análise do Currículo (80%)
 
Aderência da carta de intenção aos objetivos do curso (100%)
 
Objetivos do aluno em relação ao curso (50%)
 
Atuação profissional em relação aos objetivos do curso (50%)
 
Total da análise da Carta de Intenção (20%)
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