
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – PPLS 
 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 
 

O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – PPLS do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – 

NAEA da Universidade Federal do Pará abre as inscrições à seleção de alunos para o Curso de 

Especialização “DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, GESTÃO PÚBLICA, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA”, a ser realizado no período setembro/2011 a setembro/2012, 

conforme o estabelecido neste edital. Resolução Nº 4164 de 23 de agosto de 2011. 

 

1 PROCESSO DE SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos será feita por Comissão de Seleção composta por professores 

indicados pelo Colegiado do PPLS. As vagas existentes (até 35) serão preenchidas com os 

candidatos classificados em ordem decrescente em processo de seleção que compreende: 

 Análise da documentação incluindo o Curriculum Vitae; 

 Análise da Carta Proposta; 

 Entrevista individual. 

 

 
2 REQUISITOS PARA SELEÇÃO 
 Graduação; 

 Ser Técnico Administrativo do quadro permanente da UFPA e estar desenvolvendo 

atividade profissional compatível com o curso oferecido e/ou áreas afins. 

 Haverá 10 (dez) vagas destinadas a candidaturas externas aos acima referidos; 

 

Obs:. Terá prioridade àqueles que ainda não possuem especialização. 

 

 

3 CALENDÁRIO 
Inscrição: 25 de agosto a 05 de setembro de 2011;  

Entrevista: 08 de setembro de 2011; 

Divulgação do resultado da seleção: 09 de setembro de 2011. 

 



 

4 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 

 Formulário de inscrição fornecido pela Secretaria do Curso; 

 Duas fotografias (3 x 4) recentes;  

 Curriculum vitae comprovado; 

 Diploma de Graduação (original e cópia); 

 Carteira de Identidade e CPF (original e cópia); 

 Carta Proposta relacionado com a temática do Curso e de acordo com o roteiro constante 

deste Edital (no máximo 05 laudas); 

 Carta de liberação de carga horária de Chefia imediata para os funcionários da UFPA. 

 

 

5 LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA / UFPA 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – PPLS, Sala 108 

9h00 às 17h00 

 

 

6 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 As entrevistas serão realizadas na sede do NAEA; 

 Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista 15 minutos antes do horário 

estabelecido; 

 Não poderá submeter-se à entrevista o candidato que comparecer ao local de realização 

da mesma após o horário estabelecido; 

 A divulgação do resultado final contemplará apenas os nomes dos candidatos aprovados; 

 Data de matrícula dos aprovados no processo de seleção: 12 de setembro de 2011; 

 Início das aulas: 13 de setembro de 2011. 
 

 

7 ENDEREÇO 

Universidade Federal do Pará / Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 

Campus Universitário do Guamá 

Rua Augusto Corrêa, n° 1 

CEP: 66075-900 – Belém/PA 

Fone: (91) 3201-7232  Fax: (91) 3201-7677 

E-mail: especializacao_naea@ufpa.br  / www2.ufpa.br/naea 

 

 



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE CARTA PROPOSTA 

 

A Carta Proposta deve necessariamente ser relacionada à temática do curso e 

contemplar os seguintes itens: 

I. Tema da Carta Proposta. 
II. Apresentação pessoal justificando o interesse pelo curso. 

III. O problema a ser abordado (o que será pesquisado). 
IV. Justificativa (apontar o impacto do trabalho para a UFPA). 

 Bibliografia (Listar as obras citadas e/ou consultadas, de acordo com as normas 
oficiais). 

 

 

 

 

 

 Profª. Drª. Oriana Trindade de Almeida 
Coordenadora do Curso 


