UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CONVÊNIO UEPB-SSP/PB
EDITAL/UEPB/PRPGP/08/2014 – ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
PARA AS VAGAS REMANESCENTES DO CERTAME DO
EDITAL/UEPB/PRPGP/02/2014
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO ESTRATÉGICA EM SEGURANÇA PÚBLICA
A Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB), no uso de suas atribuições e de acordo com a
RESOLUÇÃO/CNE/CES/01/2007, RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/05/2004 e
CONVÊNIO

Nº

10/2010/UEPB-SSP/PB,

torna

público

o

presente

EDITAL/UEPB/PRPGP/08/2014, estabelecendo as normas do Processo
Seletivo referente às vagas remanescentes para o Curso de Especialização
em Gestão Estratégica em Segurança Pública, a ser ministrado pela UEPB em
convênio com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(SEDS/PB).

1. DO CURSO
O Curso de Especialização em Gestão Estratégica em Segurança Pública, com
carga

horária

de

450

(quatrocentos e

cinquenta) horas, destina-se:

a)desenvolver, na Polícia Civil da Paraíba, gestores e formuladores de
estratégias e políticas de segurança pública visando a excelência na prestação
de

seus serviços; b)tratar a Segurança

Pública

como uma função

administrativa; c)contribuir para que o gestor público desenvolva uma visão
estratégica a partir do estudo sistemático e aprofundado da realidade
administrativa do governo ou de suas unidades produtivas; d)capacitar os
gestores da Polícia Civil do Estado da Paraíba para o domínio das principais
técnicas e ferramentas de gestão estratégica voltada à elaboração de políticas
de segurança pública; e)desenvolver competências nos gestores públicos da
Polícia Civil do Estado da Paraíba que permitam o cumprimento do comando
constitucional (37, V) para o exercício das funções de confiança e cargos
comissionados da administração.

2. DO CRONOGRAMA
2.1 O Cronograma do Processo Seletivo das vagas remanescentes objeto do
presente edital para o Curso de Especialização em Gestão Estratégica em
Segurança Pública, ora regulamentado, passará a compreender,
concomitantemente, as seguintes etapas e períodos:
Etapa
Inscrição
Homologação das Inscrições
Análise Curricular
Entrevista
Análise da Proposta de Estudo
Classificação e Resultado Final
Homologação do Processo Seletivo
Matrícula

Período
30 de Setembro à 10 de Outubro
de 2014
13 de Outubro de 2014
16 de Outubro de 2014
17 de Outubro de 2014
20 à 21 de Outubro de 2014
22 de Outubro de 2014
23 de Outubro de 2014
24 à 29 de Outubro de 2014

3. DOS REQUISITOS E DAS VAGAS
3.1 Público: 25 (vinte e cinco) vagas para servidor de carreira da Policia Civil
(integrante do grupo GPC) que ocupa ou ocupou cargo de gestão na estrutura
da Policia Civil ou da SEDS/PB nos últimos 10 anos, com curso de graduação
ou equivalente (Cursos Reconhecidos pelo MEC).
3.2 Vagas: 25 (vinte e cinco) vagas + vagas não preenchidas no Processo
Seletivo do Edital UEPB/PRPGP/02/2014.
3.3 Estabilidade na Carreira: o candidato policial civil deverá comprovar a
estabilidade na carreira, como pré-requisito para participar do curso, bem como
ter ocupado ou estar ocupando cargo na estrutura administrativa da Instituição
a qual pertença.
3.4 Candidato Inapto: será considerado inapto para participar do curso o
candidato que se encontre nas seguintes situações:
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII

Estiver respondendo a Inquérito Policial, Processo Judicial e/ou a
procedimento administrativo de qualquer natureza.
Estar cedido a órgãos não integrantes da Secretaria de Estado da
Segurança e da Defesa Social, exceto nos casos de ocupação de
cargo de primeiro escalão.
Ter recebido punição administrativa de suspensão não reabilitada.
Ter sido condenado criminal, com trânsito em julgado, não reabilitado.
Estar em exercício de mandato eletivo federal, distrital, estadual ou
municipal.
Estar em gozo de licença para tratar de assunto particular.
Estar afastado de atividades funcionais, aguardando processo de
aposentadoria.
Estar respondendo ou ter sofrido sanção pedagógica nos últimos 03
(três) anos em cursos realizados na Academia de ensino da Polícia
Civil da Paraíba – ACADEPOL.

Ainda que o candidato preencha a todos os requisitos ora apresentados,
apenas será considerado apto para realizar o curso aquele que passar por
decisão unânime da comissão de credenciamento.

4. DA INSCRIÇÃO
As inscrições para o processo de seleção para o programa de Pós-Graduação
Lato Sensu de Gestão Estratégica na Segurança Pública estarão abertas aos
policiais civis do Estado da Paraíba, respeitando os seguintes critérios de
seleção.

4.1 Período: 00h do dia 30/09/2014 às 23h55 do dia 10/10/2014.
4.2 Documentos: Para inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) cópia do diploma de graduação e da última titulação;
b) cópia de documento de identificação com foto;
c) cópia de certidão de nascimento ou casamento;
d) cópia do CPF;
e) formulário de inscrição preenchido e com foto (ANEXO I);
f) Currículo profissional (atividades nos últimos 10 anos);
g) Termo de compromisso e responsabilidade (ANEXO II);
h) Declaração de Atuação Profissional emitida pelo órgão de recursos humanos
da instituição do candidato;
i) Cópia da portaria de atuação em cargo de gestão na segurança pública
(atuação nos últimos 10 anos);
j) Declaração por parte do candidato afirmando estar ciente e de acordo com os
critérios do processo seletivo estabelecidos neste edital. (ANEXO III).
4.3.1 Acessar a página do Sistema de Controle Acadêmico da ACADEPOL
(http://www.acadepol.pb.gov.br), e clicar no link “INSCRIÇÕES”;
4.3.2 Fazer opção pelo Curso de Especialização em Gestão Estratégica em
Segurança Pública, clicando no link “Inscrever-se” na respectiva turma.
4.3.3 Preencher todos os campos obrigatórios do Formulário Eletrônico de
Inscrição;
4.3.4 Digitalizar em 01 (um) único arquivo PDF (máximo de 6MB) e enviar,
através do link “ANEXO”, os documentos relacionados no item 4.2.

4.4 A Formação Acadêmica deverá ser comprovada através do diploma,
certidão ou declaração de conclusão de curso de graduação ou equivalente.
4.5 A Atuação Profissional deverá ser comprovada através declaração do
órgão de recursos humanos da instituição do candidato.
4.6 NÃO SERÃO ADMITIDAS INSCRIÇÕES CONDICIONAIS, BEM COMO
ENTREGA DE DOCUMENTOS APÓS O ATO DE INSCRIÇÃO.
4.7 No dia 13 de outubro de 2014 será publicada, da ACADEPOL
(http://www.acadepol.pb.gov.br), a relação das inscrições homologadas e não
homologadas.

5. DA SELEÇÃO
5.1 O Processo Seletivo de que trata o presente Termo Aditivo será realizado
por uma Comissão de Seleção, constituída por 04 (quatro) professores
vinculados ao corpo docente do Curso de Especialização em Planejamento e
Gestão Pública, sendo 03 (três) membros titulares e 01 (um) membro suplente.
5.2 O Processo Seletivo constará de três etapas de caráter classificatório,
Análise do Currículo (AC), Entrevista e Proposta de estudo apresentada pelo
aluno no ato da inscrição.
6. DA ANÁLISE DO CURRÍCULO
6.1 Data: 16 de outubro de 2014.
6.2 A Análise do Currículo (AC) levará em consideração, estritamente, os
documentos comprobatórios da Formação Acadêmica, Atuação Profissional,
enviados via online no ato da inscrição considerando os últimos dez anos.

7. DA ENTREVISTA
7.1 Data: 17 de outubro de 2014.
7.2 A Entrevista levantará maiores informações relacionadas ao gestor público
integrante da Polícia Civil da Paraíba, excelência na prestação dos serviços e
expectativas em relação ao curso.

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE ESTUDO
8.1 Data: 20 à 21 de outubro de 2014.
8.2 A Proposta de Estudo deverá apresentar uma sugestão de tema
relacionada ao curso, a sua relação com a teoria e a prática e com justificativa
específica. (de 10 a 15 linhas)

9. DA CLASSIFICAÇÃO, RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
9.1 A Comissão de Seleção atribuirá aos candidatos uma Nota Final
Classificatória (NFC), equivalente ao Processo Seletivo (Análise do Currículo),
Entrevista e Proposta de estudo.
Nº
1
2
3

INDICADOR
Análise do Currículo
Entrevista
Proposta de Estudo

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

6,0
2,0
2,0
TOTAL

9.2 Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:
9.2.1 Maior tempo de serviço;
9.2.2 Idade mais elevada.
9.3 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de NFC.
9.4 No dia 22 de outubro de 2014 serão publicados, na página eletrônica da
ACADEPOL (http://www.acadepol.pb.gov.br), o Resultado Final do Processo
Seletivo.
9.5 No dia 23 de outubro de 2014, o Colegiado do Curso de Especialização em
Gestão Estratégica em Segurança Pública deverá apreciar o Relatório Final
do Processo Seletivo para fins de homologação.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A matrícula dos candidatos classificados será efetuada no período de 24 a
29 de outubro de 2014, na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL/PB.
Endereço: Rodovia Ministro Abelardo Jurema, PB 008 - KM 7 - Jacarapé João Pessoa/PB, CEP: 58000-000, no horário das 08:00h às 17:00h e 14:00h
às 18:00h.
10.2 Termo de compromisso e responsabilidade, com as normas do curso e de
não desistência e de permanência na ocupação de cargo de carreira da Polícia
Civil ou da Policia Militar da Paraíba por, no mínimo, 05 anos após a conclusão
do curso, sob pena de ressarcimento ao Estado dos custos da Especialização.
10.3 As aulas serão realizadas, quinzenalmente, às sextas-feiras (das 14:00h
às 20:00h) e sábados (das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17h30min), nos
locais especificados , na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL/PB.
Endereço: Rodovia Ministro Abelardo Jurema, PB 008 - KM 7 - Jacarapé João Pessoa/PB, CEP: 58000-000.

Processo Seletivo: Curso de Especialização em Gestão Estratégica em
Segurança Pública

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
Curso de Especialização: Gestão Estratégica em Segurança Pública
Carga Horária Total: 450
Dados Pessoais

Inserir foto
Foto 3x4

Duração: 1 ano e 6 meses

Aulas: Sextas e Sábados

Ano: 2014

Nome:
Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Estado Civil:
Sexo:
Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Naturalidade:

Documentos
Identidade:
CPF:

Órgão Emissor:

Endereço
Rua:
Bairro:
Cep:

Cidade:

Nº:
Complemento:
Estado:

Telefones
Residencial:
Celular 1:
Celular 2:
E-mails
E-mail 1:
E-mail 2:
Formação Acadêmica
Curso de Graduação:
Instituição:
Curso de Pós-Graduação:
Instituição:
Observação

Ano de Conclusão:
Ano de Conclusão

Processo Seletivo: Curso de Especialização em Gestão Estratégica em
Segurança Pública

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Eu, _____________________________________________________________, firmo
o presente compromisso de cumprimento das normas do curso, bem como de não
desistência e de permanência na ocupação de cargo de carreira da Polícia Civil da
Paraíba por, no mínimo, 05 anos após a conclusão do curso, sob pena de
ressarcimento ao Estado dos custos da Especialização.

João Pessoa/PB, ____ de ____________________ de 2014

______________________________________________
Assinatura do Candidato

Processo Seletivo: Curso de Especialização em Gestão Estratégica em
Segurança Pública

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________________, declaro
para os devidos fins que sou conhecedor das condições estabelecidas no
EDITAL/UEPB/PRPGP/0___/2014, que define os critérios para o processo
seletivo e matrícula no Curso de Especialização em Gestão Estratégica em
Segurança Pública, estando de acordo com as mesmas, inclusive por não me
enquadrar nas hipóteses impeditivas elencadas no item 3.4 do citado edital.

João Pessoa/PB, ____ de ____________________ de 2014

______________________________________________
Assinatura do Candidato

