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EDITAL Nº 002 / 2016. 
 

O Diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a prorrogação do prazo das inscrições ao 
processo seletivo destinado ao provimento de 40 vagas ao curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Gestão Pública com ênfase em Desenvolvimento de Pessoas aos 
servidores efetivos ou empregados públicos estaduais, que serão preenchidas 
mediante as condições estabelecidas no edital nº001/2016, que sofrerá as seguintes 
alterações, em  virtude do baixo numero de servidores inscritos : 
 
No item 3 que trata - DAS INSCRIÇÕES: 
Suprimir o item 3.1.5 Ser Agente de Desenvolvimento e Capacitação- ADC ou 
Suplente. 
 
No subitem 3.2. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO : 
Onde se lê  
3.2.7 Portaria de nomeação como Agente de Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional (Titular ou Suplente). 
 
Deve-se ler :  
3.2.7 Portaria de nomeação como Agente de Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional (Titular ou Suplente), caso seja. 
 
No item 8, que trata DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, houveram as seguintes 
alterações : 
Onde se lê: 
8.1. Para efeito de classificação geral dos candidatos, havendo empate no total de 
pontos obtidos, terá preferência o candidato que na seguinte ordem: 
8.1.1 - Obtiver maior nota na Carta de Intenção; 
8.1.2 – Tiver maior tempo de atuação como ADC conforme a data da Portaria de 
nomeação, considerando dia, mês e ano; 
8.1.3 - Tiver maior tempo de serviço na esfera pública estadual, considerando dia, 
mês e ano; 
8.1.4 - Tiver maior idade, considerando dia, mês e ano; 
8.1.5 - Persistindo o empate a escolha será feita através de sorteio, na Coordenação 
de Pós-Graduação-CPOS/ EGPA, responsável pelo processo seletivo, com a 
presença dos candidatos empatados. 
 
Deve-se ler:  
8.1. Para efeito de classificação geral dos candidatos, havendo empate no total de 
pontos obtidos, terá preferência o candidato que na seguinte ordem: 
8.1.1 - Obtiver maior nota na Carta de Intenção; 
8.1.2 -  Atuar como ADC- Agente de Desenvolvimento e Capacitação 
8.1.3 – Tiver maior tempo de atuação como ADC conforme a data da Portaria de 
nomeação, considerando dia, mês e ano; 
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8.1.4 - Tiver maior tempo de serviço na esfera pública estadual, considerando dia, 
mês e ano; 
8.1.5 - Tiver maior idade, considerando dia, mês e ano; 
8.1.6 - Persistindo o empate a escolha será feita através de sorteio, na Coordenação 
de Pós-Graduação-CPOS/ EGPA, responsável pelo processo seletivo, com a 
presença dos candidatos empatados. 
 
 
10.  CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Nº EVENTO DATA/ PERÍODO 

01 Inscrição para o Processo Seletivo 22/03 a 20/04/2016 

02 1ª Etapa (Análise documental e curricular) 22/04 a 27 /04/2016 

03 Divulgação do resultado da 1ª Etapa 29/04/2016 

04 Recurso 1ª etapa (3 dias úteis) 02 a  04/05/2016 

05 Análise dos recursos (3 dias úteis) 05,06 e 09/05/2016 

06 Divulgação do resultado dos recursos da 1ªEtapa 11/05/2016 

07 2ª Etapa – Análise da Carta de Intenção 12, 13 e 16/05/2016 

08 Divulgação da 2ª Etapa 18/05/2016 

09 Recurso 2ª etapa ( 3 dias úteis) 19, 20 e 23/05/2016   

10 Análise dos recursos (3 dias úteis) 24, 25 e 27/05/2016 

11 Divulgação do Resultado dos Recursos da 2ª etapa e 

do Resultado Final 

31/05 

12 Período de matrícula 06 a 07/06/2016 

13 Aula inaugural 20/06/2016 

 
Os demais itens previstos no Edital de abertura nº 001/2016, permanecem       
inalterados. 
 
 
 
 

Belém, 22 de março de 2016. 
 
 

 
 

Ruy Martini Santos Filho 
Diretor Geral da EGPA  


