
EDITAL UFMS/CPAQ Nº 24, DE 31 DE MARÇO DE 2020
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O CURSO DE

ESPECIALIZAÇÃO EM “GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
NA CONTEMPORANEIDADE”

O DIRETOR DO CÂMPUS DE AQUIDAUANA, da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,
nos termos da Resolução Copp Nº 107/2019 torna pública a abertura de
inscrição para o Processo Seletivo Simplificado de Professores para o curso
de Especialização em “Gestão de Organizações Públicas e Privadas
na Contemporaneidade”.

1. DO OBJETIVO
1.1. Este edital tem como objetivo a seleção de professores, em

caráter eventual para atuação no curso de Especialização em “Gestão de
Organizações Públicas e Privadas na Contemporaneidade” a ser
oferecido na modalidade presencial pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no Câmpus de Aquidauana.

2. DO CRONOGRAMA
2. 1. A seleção obedecerá ao seguinte cronograma:

Data Etapa
 08 a
15/04/2020 Período de inscrições

16/04/2020 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas
e indeferidas

17/04/2020
Interposição de recurso para inscrições indeferidas. Serão
considerados os recursos recebidos no email
direcao.cpaq@ufms.br no período compreendido entre as 7h
e 11h.

20/04/2020 Publicação do edital com o resultado dos recursos
22/04/2020 Análise de currículo e carta de apresentação
23/04/2020 Publicação do edital com o resultado da análise do currículo e

carta de apresentação

24/04/2020
Interposição de recurso para resultado da análise de currículo
e carta de apresentação. Serão considerados os recursos
recebidos no e-mail direcao.cpaq@ufms.br no período
compreendido entre as 7h e 11h.

27/04/2020 Publicação do edital com o resultado dos recursos

28/04/2020 1. Publicação do edital com a relação dos candidatos
aprovados no site: www.cpaq.uf

3. DAS VAGAS
3.1. As disciplinas e as vagas estão disponíveis no ANEXO 2

deste edital.
3.2. O candidato poderá realizar inscrição em até 2 (duas)

Edital GAB/CPAQ 1885848         SEI 23454.000580/2020-54 / pg. 1

01/04/2020

N° 7262
Pg. 184



disciplinas.
4. DOS REQUISITOS
4.1. São pré-requisitos básicos para ser professor: 

a) ser docente efetivo da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul com título de especialista, mestre e/ou doutor;
b)possuir experiência mínima de 5 (cinco) anos no magistério do
ensino superior e/ou em experiência profissional mínima de 5
(cinco) anos na área de Administração ou afins;
c) ter disponibilidade para ministrar aulas aos finais de semana, de
acordo com o calendário do curso e participar das reuniões
promovidas pela Comissão Especial do Curso.

5. DA RETRIBUIÇÃO
5.1. Não haverá o pagamento de Bolsas, Auxílios e/ou

Retribuição Pecuniária.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 A inscrição é gratuita e será realizada por e-mail enviado

para a direção do Câmpus de Aquidauana (direcao.cpaq@ufms.br) no
período estipulado no item 2 deste edital.

6.2. As informações prestadas no ato da inscrição serão de
responsabilidade exclusiva do candidato.

6.3. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de
alteração de inscrição.

6.4. A inscrição implica compromisso, por parte do candidato,
de aceitar as normas e condições estabelecidas neste edital.

6.5. Será indeferida a inscrição do candidato que não atender à
forma, aos requisitos, aos prazos e/ou demais dispositivos exigidos neste
edital.

6.6. É de inteira responsabilidade do candidato, o
acompanhamento da publicação ou divulgação dos atos pertinentes ao
processo seletivo de que trata este edital no website www.cpaq.ufms.br.

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
7.1 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar a seguinte

documentação para o email direção.cpaq@ufms.br:
a) Currículo Lattes atualizado, emitido até dois meses antes da

data do presente edital;
b) Cópia do diploma de curso superior;
c) Cópia dos diplomas de especialização, mestrado e/ou

doutorado;
d) Comprovante de experiência no magistério do ensino

superior e/ou experiência profissional;
e) Demais documentos para efeito de pontuação, em

conformidade com o item 10.2.1;
f) Ficha de inscrição (Anexo I);
g) Carta de Apresentação.
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7.2. Para comprovação de experiência no magistério, somente
serão aceitos os seguintes documentos:

a) No setor privado: cópia da carteira de trabalho, ou
equivalente com a identificação das atividades desenvolvidas

b) No setor público: cópia da carteira funcional, termo de posse
ou cabeçalho do holerite, que indiquem a data de ingresso no serviço
público.

7.3. Não será computado, como exercício de magistério do
ensino superior, o tempo de estágio ou de monitoria, ou qualquer outra
atividade que não seja o efetivo exercício da docência nos níveis de ensino
indicados.

7.4. Os diplomas de Graduação, Especialização, Mestrado e
Doutorado, se expedidos por instituição de ensino superior estrangeira,
deverão estar revalidados ou reconhecidos de acordo com o disposto no
art.48 da Lei nº 9.394/1996. 

8. DA CONVOCAÇÃO
8.1. A previsão para o início das aulas é 31 de julho de 2020.
8.2. Os profissionais participantes deste Edital serão

convocados por meio de editais para atuarem na (s) disciplina(s) para o qual
se inscreveram conforme a necessidade do curso.

8.3. Para a convocação, será respeitada a ordem de
classificação e os critérios de desempate.

9. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR
9.1.São atribuições do professor:
a) Elaborar o plano de ensino da disciplina;
b) Elaborar e corrigir as atividades e as avaliações da disciplina;
c) Manter contato constante com os estudantes durante a

execução da disciplina;
d) Manter contato com a Comissão Especial do Curso;
e) Participar de reuniões, quando convocados pela Comissão

Especial do Curso;
f) Apresentar à Comissão Especial do Curso, ao final da

disciplina ofertada, relatório do desempenho dos estudantes (notas, faltas
e/ou presenças);

g) Desenvolver as atividades em consonância com o
Regulamento (vigente) de Ensino de Pós-Graduação Latu Sensu da UFMS.

10. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
10.1. A seleção dos candidatos será realizada por Comissão de

Seleção designada pela Direção da Unidade para esse fim;
10.2. O Processo Seletivo constará de etapas de caráter

eliminatório (E) e classificatório (C), de acordo com a tabela abaixo.
Etapa Caráter Data Local Horário

1. Envio dos
E-mails

recebidos
entre 00h00
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documentos
listados no
item 7.1.

E 08 a
15/04/2020

Direção do CPAQ
(direcao.cpaq@ufms.br)

entre 00h00
de

08/04/2020
e 23h59 de
15/04/2020

2. Análise
Curricular e
da Carta de

Apresentação
C 22/04/2020 A definir A definir

 
10.2.1 A análise dos documentos comprobatórios do currículo

lattes obedecerá à pontuação obtida na tabela a seguir:
 

Documentos Pontuação
Doutorado na área (Administração) 50 pontos (máx. 50 pts)
Doutorado em outra área 40 pontos (máx. 40 pts)
Mestrado (em qualquer área) 30 pontos (máx. 30 pts)
Pós-Graduação Lato Sensu (em qualquer
área) 15 pontos (máx. 30 pts)
Tempo de experiência como docente em
cursos de pós-graduação

20 pontos a cada disciplina
(máx. 100 pts)

Tempo de experiência como docente em
cursos de graduação

20 pontos a cada disciplina
(máx 100 pts)

Tempo de experiência profissional na área de
Administração ou afins

20 pontos por ano (máx.
100 pts)

Publicação de artigos científicos (de 2015 a
2020)

10 pontos a cada artigo
(máx. 50 pts)

 
10.3. A carta de apresentação deverá conter a identificação do

proponente e a explanação acerca do interesse pelo curso e das variáveis a
serem consideradas na gestão de organizações públicas e privadas na
contemporaneidade. A análise da carta obedecerá aos seguintes critérios:

I – Redação (nota de 0,00 a 20,00): organização e estruturação
do texto;

II – Contribuições ao curso (notas de 0,00 a 30,00): exposição
clara e coerente das contribuições que o candidato oferece ao curso,
considerando os aspectos relacionados à gestão;

III - Conhecimento do assunto (notas de 0,00 a 50,00):
adequada profundidade; demonstração de conhecimento sobre as variáveis
que devem ser consideradas na gestão contemporânea de organizações;

IV – Obedecer a seguinte formatação: folha A4; espaçamento
entre linhas simples; fonte Times New Roman 12; margens esquerda e
superior de 3cm; margens direita e inferior de 2 cm; não exceder a 1 (uma)
página, constando o nome completo do candidato, RG e CPF.

10.4. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente
da soma dos pontos obtidos na análise de currículo e da carta de
apresentação.

10.5. O resultado deste Processo Seletivo será publicado no
website www.cpaq.ufms.br por meio de edital, até a data estipulada no Item
2 deste edital.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
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11.1. O desempate será feito com base nos seguintes critérios,
sucessivamente:

a) Idade mais elevada, para candidatos com idade igual ou
superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
o artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;

b) Maior tempo de experiência docente em cursos de pós-
graduação;

c) Maior tempo de experiência docente em cursos de
graduação na área da disciplina a ser ministrada;

d) Mais idade (exceto para os que se enquadrarem na letra a).
12. DO RECURSO
12.1 Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser

encaminhados para o e-mail da direcao.cpaq@ufms.br na data e horário
estipulados no Cronograma (item 2).

12.2. Serão indeferidos os recursos que não observarem o
prazo e/ou os horários previstos neste edital.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Os casos omissão serão resolvidos pela Comissão de

Seleção e Direção do Câmpus de Aquidauana.
13.2. Todos os horários previstos neste Edital correspondem

ao horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.
13.3. Dúvidas sobre o Edital deverão ser encaminhadas para o

e-mail: direcao.cpaq@ufms.br.
 
 

AURI CLAUDIONEI MATOS FRÜBEL
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Auri Claudionei
Matos Frubel, Diretor(a), em 31/03/2020, às 15:30,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1885848 e o código CRC
6718F1FC.

GABINETE DA DIREÇÃO DO CÂMPUS DE AQUIDAUANA
Rua Oscar Trindade de Barros, 740

Fone: (67) 3241-0410
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CEP 79200-000 - Aquidauana - MS

Referência: Processo nº 23454.000580/2020-54 SEI nº 1885848

Edital GAB/CPAQ 1885848         SEI 23454.000580/2020-54 / pg. 6

01/04/2020

N° 7262
Pg. 189



 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 

 

 

ANEXO I - EDITAL UFMS/CPAQ Nº 24, DE 31 DE MARÇO DE 2020 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: 

 

RG: 

CPF:  

SIAPE: 

Disciplina(s) para inscrição (separar por ponto e vírgula, no caso de optar por mais de 

uma disciplina: 

 

Assinatura: ____________________________________ 

Aquidauana – MS, ____ de ____________ de 2020. 
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 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 

 

 

ANEXO II - EDITAL UFMS/CPAQ Nº 24, DE 31 DE MARÇO DE 2020 

QUADRO DE DISCIPLINAS E VAGAS 

 

 

 

DISCIPLINAS/ carga horária VAGAS 

Biogestão – 30h (sendo 15h para cada docente) 2 

Cooperação para a inovação – 15h  1 

Economia solidária e Cooperativismo – 30h (sendo 15h para cada docente) 2 

Gestão de projetos públicos – 15h 1 

Gestão e inovação para a sustentabilidade – 30h (sendo 15h para cada docente) 2 

Metodologia da pesquisa em gestão – 30h (sendo 15h para cada docente) 2 

Novos caminhos na gestão pública: empreendedorismo e  

Inovação – 30h 

1 

Economia e meio ambiente: gestão e políticas públicas – 30h 1 

Geoprocessamento e avaliação de impactos ambientais  

na gestão – 30h 

1 

Gestão e o Desenvolvimento Sustentável Regional – 30h 1 

Indústria 4.0 e inovação digital – 30h 1 

Internacionalização de Startups – 15h 1 

Neurociência e gestão – 30h 1 
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