
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

Gestão de Políticas Públicas e Serviço Social 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 A Coordenação de Pós-Graduação da Unidade de Carangola da Universidade do Estado 

de Minas Gerais torna público que estarão abertas, no período de 01/03/2018 a 16/03/2018 as 

inscrições para a seleção do Curso de Pós-Graduação lato sensu em GESTÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇO SOCIAL.  

1.2 O curso foi aprovado pela Resolução CONUN/UEMG Nº 375/2017 publicado em 

06/12/2017. 

1.3 Outras informações sobre o curso ofertado poderão ser obtidas na página eletrônica da 

UEMG, endereço: http://www.uemg.br  

 

2. NÚMERO DE VAGAS  

Serão oferecidas 40 vagas (quarenta vagas) por turma. Para que haja oferta do curso, será 

necessário que complete o mínimo de 30 candidatos aprovado no processo de seleção. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no setor de protocolo da Universidade do Estado de Minas 

Gerais, situada na Praça dos Estudantes, 23, Santa Emília, Carangola-MG - CEP: 36800-000, 

Telefone(s): (32) 3741-1969 – no período de 01/03/2018 a 16/03/2018, das 13h às 22h. O 

candidato deverá apresentar todos os documentos necessários descritos neste edital, 

conforme item 04, em envelope lacrado.  

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Da inscrição: Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos para a inscrição 

para o processo seletivo:  

a) requerimento em formulário próprio (Anexo 1), presencialmente na Unidade 

Carangola/MG; 

b) curriculum vitae, preferencialmente na plataforma Lattes do CNPq;  

c) comprovante de pagamento de inscrição no valor de R$50,00; com depósito realizado na 
conta da FADECIT – Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais. Banco Mercantil do Brasil; Ag: 0142; C/C: 02011284-3 

 

 

http://www.uemg.br/


 

4.2 Da matrícula: Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da 

matrícula: 

a) requerimento em formulário próprio, acompanhado de 2 (duas) fotografias 3x4;  

b) 2 cópias do histórico escolar; 

c) 2 cópias do diploma de graduação ou documento equivalente;  

d) 2 cópias do documento de identificação (carteira de identidade, carteira de motorista, etc.) 

e) 2 cópias do cadastro de pessoa física (CPF), título eleitoral e documento militar;  

4.3 Em nenhuma hipótese será devolvido o valor pago no ato da inscrição pelo(a) candidato(a). 

 

5. REALIZAÇÃO DO CURSO 

5.1 O curso, oferecido pela UEMG/Carangola, terá início em 30/03/2018 e tem carga horária 

total de 360 horas, excluída a monografia, distribuídas em 18 meses. Será ministrada uma 

disciplina a cada mês, nos dias de sexta-feira de 18h às 22h e sábados e domingos de 8h da 

manhã às 12h e de 13h as 17h, sendo ainda reservado a cada disciplina 04h em modalidade 

EaD (ensino à distância).  

5.2 Para conclusão do curso deve ser entregue, até 30 de novembro de 2019, o artigo final 

produzido sob orientação de um professor do curso.  

 

6. INVESTIMENTO 

O investimento total no curso é de R$2.682,00 (Dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais), 

mais a matrícula no valor de R$50,00 (cinquenta reais) e sendo dividido em 18 parcelas 

mensais de R$149,00. 

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

7.1 Análise do Curriculum Vitae. Serão valorizadas a experiência profissional na área de 

Serviço Social (trinta pontos), a formação complementar em atividades realizadas na gestão 

pública ou em áreas afins (vinte pontos);  

7.2 Análise de carta de intenção em formato redacional (50 pontos). Como critério para 

avaliação da carta de intenção serão considerados: coerência e coesão textual; entendimento 

do candidato sobre questões afetas à administração pública e o Serviço Social; utilização da 

norma culta.  

7.3 Serão considerados (as) aprovados(as) os(as) candidatos que obtiverem pontuação 

mínima de 60 (sessenta) dos 100 pontos possíveis; em caso de empate na classificação 



 

dos(as) candidatos(as), terá prioridade o(a) candidato(a) de maior idade e, como segundo 

critério, o que obtiver maior nota na avaliação curricular. 

 

8. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 19 de março de 2018 e o 

resultado final do processo de seleção, após a análise dos recursos, dia 21 de março de 2018. 

Ambos os resultados serão dispostos em lista contendo os nomes completos e notas dos 

candidatos e divulgados no site institucional (www.uemg.br) e afixados em local público nas 

dependências da UEMG – Unidade Carangola/MG.  

8.1 Admissão: para ser admitido como aluno regular, o candidato deverá ter sido aprovado e 

estar situado entre os 30 primeiros candidatos; 

8.2 Caso haja desistência, haverá segunda chamada para preenchimento das vagas 

remanescentes, respeitando ordem de classificação dos candidatos aprovados e considerados 

excedentes; 

8.3 Prazo para recursos: os candidatos terão dois dias para entrar com recursos contra o 

resultado, a partir da lista dos selecionados, no dia 20 de março de 2018. Os pedidos de 

recursos podem ser feitos no protocolo da Unidade Carangola, através do preenchimento de 

um formulário próprio para tal, que deverá ser assinado e datado pelo candidato. O horário 

para esses pedidos são os mesmos estipulado para inscrições no item 03 deste edital. 

 

9. MATRÍCULA NO CURSO 

9.1 No ato da matrícula deverão ser apresentados originais (para conferência e autenticação) e 

duas cópias dos seguintes documentos:  

a) Cópia frente e verso, legível, do Diploma de Graduação (ou declaração de conclusão de 

curso acompanhada do histórico escolar), expedido por estabelecimento de ensino superior 

legalmente reconhecido;  

b) Cópia, legível, da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

c) Cópia frente e verso, legível, do título de eleitor com comprovante de estar em dia com as 

obrigações eleitorais;  

d) Cópia frente e verso, legível, do Certificado de Reservista de candidatos do sexo 

masculino;  

e) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$50,00.  

9.2 As matrículas serão realizadas nos dia 21, 22 e 23 de março de 2018. O candidato que 

não comparecer terá sua vaga perdida e serão convocados os alunos em lista de espera.  

http://www.uemg.br/


 

 

10. INÍCIO DO CURSO 

O curso terá início em 30 de março de 2018, às 18h nas dependências da Universidade do 

Estado de Minas Gerais – Unidade Carangola. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Quaisquer decisões sobre as questões não previstas neste Edital, ou que venham a trazer 

dúvida quanto à aplicação daquilo que estiver aqui previsto, são de competência do Conselho 

Departamental da Unidade Carangola, em nome do Curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Políticas Públicas em Serviço Social. 

 

 

Carangola, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

WARLLON DE SOUZA BARCELLOS 

Coordenador do Curso de Pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas e Serviço 

Social 

 

 

 

 

 

 

BRAZ ANTÔNO PEREIRA COSENZA 

Diretor da Unidade Carangola/MG 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

UNIDADE CARANGOLA 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Gestão de Políticas Públicas e Serviço Social 

                                      

FICHA DE INSCRIÇÃO  

(Todos os dados deverão ser preenchidos sem abreviaturas) 

 

Candidato (a): ___________________________________________________ 

Sexo:     Masculino      Feminino 

Data de Nascimento:_____/ ____/____ 

Estado Civil:       Solteiro (a)      Casado (a)      Viúvo (a)      Divorciado (a)      Outros 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________Cidade:___________________________ 

CEP: _________________ UF:  _______ 

Telefone:____________________________Celular:______________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Naturalidade: _________________________Nacionalidade: _______________________ 

Filiação: Pai: _____________________________________________________________ 

              Mãe: ____________________________________________________________ 

Identidade: ______________________     Órgão Exp.: ______     Data Exp.:___/ ___/___  

CPF: __________________________  

Título de Eleitor Nº______________________ Sessão:____________ Zona: ________ 

Documento Militar___________________________ Órgão Expedidor: ___________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso Superior: _______________________________________________________ 
Data de Conclusão do Curso de Graduação: _________________________________ 
Instituição de Ensino: ___________________________________________________ 
Cidade na qual se localiza a Instituição: ___________________________________ 

FOTO 

3X4 

     

  



 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

Empresa: ____________________________________________________________ 
Cargo:_____________________________ Função: __________________________ 
Endereço: ____________________________________ Bairro: _________________ 
Cidade:_______________________________CEP:__________________ UF:_____ 
Telefone: ____________________ 
 

Carta de Intenção   

(preencher à mão em formato redacional, conforme descrito no Edital) 

 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

Carangola, _______ de ______ 201_____. 

 

______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) INSCRITO(A) 

 


