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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC N° 010
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, circunscritas às seguintes normas:

DA CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS E INSCRIÇÕES . 

 CLIENTELA
Podem candidatar-se, preferencialmente, os profissionais em Economia, Administração de Empresas, Direito, Agronomia, Ciências Contábeis e Cooperativismo, que sejam portadores de diploma de graduação plena. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
	Formulário de inscrição preenchido. (anexo I).
	Cópia do diploma de curso de nível superior (reconhecido), ou certidão ou declaração de conclusão do Curso. Nos dois últimos casos, o candidato, se aprovado, deverá apresentar a cópia autenticada do Diploma no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da matrícula, sob pena de desligamento do curso.
	Cópia do histórico acadêmico (autenticada).

Curriculum vitae no formato Lattes completo, atualizado e comprovado, (http://www.cnpq.br), juntamente com cópia dos documentos comprobatórios que devem ser apresentados na mesma seqüência das informações dispostas no currículo e devidamente encadernados.
	 Duas fotos 3X4 (recentes).
Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor.
	Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros) ou da certidão de casamento.

	1.3 DAS VAGAS - 30 (trinta) 
A seleção objetiva o preenchimento de 30 (trinta) vagas do Curso, sendo 10% (dez por cento) das vagas reservadas à demanda interna (vaga Institucional), podendo candidatar-se à vaga Institucional docentes e demais funcionários do quadro efetivo da UESC, conforme Resolução CONSU 08/2007 (Art. 92, Parágrafo Único). 
Na hipótese de não preenchimento das vagas institucionais, estas poderão ser destinadas a candidatos classificados como excedentes, a critério da coordenação do curso.
DAS INSCRIÇÕES 
Período – De 27/01/2010 a 08/03/2010.  
Horário – Das 8h00 às 12h00 das 13h30min às 16h00.
Local – Protocolo Geral da UESC, Pavilhão Adonias Filho, térreo.

As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procuração registrada em cartório ou pelo serviço de Correios (SEDEX ou similar), encaminhadas ao Protocolo Geral da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Departamento de Ciências Econômicas - DCEC Curso de Especialização em Economia das Sociedades Cooperativas, Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16, CP 110, CEP 45.662-900, Salobrinho, Ilhéus/BA aos cuidados do Prof. Fernando Rios do Nascimento com data máxima de postagem até o dia 08/03/2010. 
Toda e qualquer inscrição somente será efetivada com a documentação exigida completa e de uma só vez. O não atendimento de qualquer dos requisitos, a qualquer momento em que for constatado, inviabilizará a continuidade da participação do candidato no processo de seleção. 

2.  DA SELEÇÃO: 
A seleção dos candidatos será realizada em três etapas, a saber:
·	1ª etapa: (eliminatória) – Homologação das inscrições; 
·	2ª etapa: (eliminatória) - Avaliação escrita.
·	3ª etapa: (classificatória) – Entrevista.
Cronograma 
1ª etapa
	Dia 12/03/2010


Divulgação do resultado da homologação das inscrições
·	Dia 15/03/2010, das 8h00 ás 10h00 – no Departamento de Economia – Pavilhão Pedro Calmon – sala de Audiovisual

Avaliação escrita - redação sobre tema que verse sobre Cooperativismo, a ser apresentado no ato, visando avaliar o grau de percepção do candidato sobre o tema e a sua capacidade de comunicação escrita.
·	Dia 15/03/2010, das 14h00 ás 18h00

Entrevista - com candidatos residentes fora do eixo Ilhéus/Itabuna, que constem em lista previamente divulgada.
·	Dia 16 e 17/03/2010, das 08h00 ás 12h00 e das 14h00 as 18h00

Entrevista - com os demais candidatos, de acordo com relação a ser afixada em Mural do Departamento de Ciências Econômicas – DCEC.

·	Dia 24/03/2010
Divulgação do resultado final.

Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das médias obtidas, respeitando-se o número máximo de vagas estabelecido. Os casos de empate serão decididos pela nota obtida na Avaliação escrita.

Todos os resultados serão afixados em Mural do Departamento de Ciências Econômicas – DCEC. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos terão o prazo de um (01) dia útil para interpor recurso, via protocolo.

Os documentos dos alunos não aprovados no processo de seleção ficarão a disposição, para serem retirados, no Departamento de Ciências Econômicas - DCEC até dia 17/04/2010, após o que serão incinerados.

3.  DO CURSO:

O curso contará com o total de 450 horas, excluído o tempo para elaboração do trabalho final de curso (monografia) e será oferecido:

	Em regime seqüenciado, por etapas e por disciplinas, de acordo com cronograma pré-fixado antes de cada etapa


	A critério do Colegiado do Curso, poderá haver concentração das aulas às sextas-feiras (período de 16h30 às 22h00, com intervalo) e sábados (período de 08h00 às 12h00).


	Além disso, excepcionalmente, poderão ser proferidas aulas em outros horários, durante toda semana, quando se tratar de disciplinas ministradas por professores de outras instituições, que justifiquem programações específicas devido ao curto período de permanência do docente na Instituição.


O candidato selecionado deverá efetuar a matrícula no início de cada semestre para garantir a continuidade dos seus estudos.


4.  DOS CERTIFICADOS: 

Será fornecido, ao final do curso, certificado de Especialista aos alunos que obtiverem aproveitamento mínimo de 7,0 (sete) e freqüência mínima de 75% em cada disciplina, bem como aprovação no trabalho final.

5. DA MATRÍCULA:

Período
06 a 13 de abril de 2010
Local
Secretaria de Pós-graduação – SEPOG -Torre Administrativa, 1º andar
Horário
Das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30 

O candidato selecionado deverá efetuar matrícula no início de cada semestre para garantir a continuidade dos seus estudos.

6.   DO INÍCIO DAS AULAS:

6.1 Data: 30 de abril de 2010. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão definidos pela Coordenação do Curso.

OBS: A UESC reserva-se o direito de não oferecer o curso se o número de selecionados for inferior a 25 (vinte e cinco).


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 20 de janeiro de 2010.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DCEC
ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Nº ______________
 Nome (por extenso): ________________________________________________________________________________
requer sua INSCRIÇÃO para o processo de seleção para ingresso no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Economia das Sociedades Cooperativas, da Universidade Estadual de Santa Cruz, conforme os dados abaixo:
RG:

Data de emissão:

Org. Emissor/UF:
CIC/CPF:
Data nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Passaporte:

Língua de Origem:

Título de Eleitor:

Seção:
Zona:
Cônjuge:

Filiação
Pai: _________________________________________________________________ Mãe:_________________________________________________________________
Endereço Residencial:

Bairro:

Cidade:
UF:
CEP:
Cx. Postal
Telefone(s): DDD

E-mail:
Fax:
Pessoa para contato urgente (fone):

Possui Vínculo Empregatício?
SIM [  ]       NÃO [  ]
Empresa / Instituição:

Curso de Graduação (Área):

Instituição:
UF:
País:
Ano de Conclusão:



Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, ______ de ____________ de 20___

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DCEC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ECONOMIA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 


NOME:_________________________________________________________________


Nº DE INSCRIÇÃO________________________________________________________



Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, ______ de _________________ de 20___.



___________________________________________________
				Ass./Carimbo do Protocolo





















