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EDITAL UESC N° 052/2021 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

FORMAÇÃO DE CONSULTORES 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, 
torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE CONSULTORES, circunscritas às seguintes 
normas: 
1. CLIENTELA 

1.1 Podem candidatar-se os portadores de diploma de graduação em Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, Economia e/ou áreas afins. 
 

2. DAS VAGAS  
2.1  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 01/2018 (Art. 94, Parágrafo Único). 

2.2  A(o)s candidata(o)s às vagas de Demanda Interna submeter-se-ão a todas as 
etapas do processo seletivo, porém serão classificadas(os) em lista específica. 

2.3 Caso a vaga disponibilizada para a Demanda Interna da UESC não seja 
preenchida, poderá ser aproveitada por candidato(a) aprovado(a) que se encontre na 
lista de excedentes, a critério da coordenação do curso. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO 
3.1 As inscrições serão realizadas mediante os seguintes documentos, período e 
horário: 
 
Quadro I - Período, local e documentos para inscrição 

Período 05 a 16 de julho de 2021 

Local As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo e-mail:  
rosilton@uesc.br até as 23:59h do dia 16/07/2021 

Colocando em Assunto: Inscrição Consultores 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos 

Apresentar os documentos abaixo relacionados, EM PDF ÚNICO e na 
seguinte ordem: 

3. Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I); 
4. Cópia do diploma de graduação reconhecido pelo MEC, ou da certidão de 

conclusão de Curso em 2021. No último caso, 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; 

5. Cópia do histórico acadêmico; 
6. 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 sequência das 
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informações dispostas no currículo e devidamente encadernadas; 
7. Uma Foto 3x4 (digitalizada); 
8. Cópia da Carteira de Identidade (carteira de identidade, carteira nacional de 

habilitação, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional); passaporte para candidatos estrangeiros e CPF; 

9.  Título de Eleitor (para candidatos brasileiros); 
10. Cópia da certidão de nascimento (para os solteiros) ou da certidão de 

casamento 

 
3.2 Após o horário estabelecido, as inscrições não serão aceitas.  A falta de qualquer 
um dos documentos mencionados acima acarretará a não homologação da inscrição. 
3.3 A inscrição será efetivada somente quando apresentada a documentação completa 
exigida de uma só vez. Caso seja enviada mais de uma inscrição, será considerada 
válida a última. 
3.4 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. 
3.5 As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato ou por procuração 
registrada em cartório. Em caso de procuração, anexar documento juntamente a 
documentação. 
3.6 A Comissão do Processo de Seleção enviará um e-mail para cada candidato(a) 
confirmando o recebimento da documentação para a inscrição. Candidato(a)s que não 
receberem a confirmação até as 23h59 do dia 17 de julho de 2021 deve, 
imediatamente, entrar em contato exclusivamente pelo e-mail: (rosilton@uesc.br). 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
4.1 A Comissão de Seleção analisará a documentação apresentada e decidirá sobre a 
homologação dos pedidos de inscrição. O resultado será divulgado no site da UESC 
(http://www.uesc.br) até o dia 23/07/2021, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato a obtenção desta informação.  
4.2 O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado da homologação da inscrição 
no processo seletivo poderá encaminhar recurso digitalizado (Anexo II) a Comissão via 
e-mail (rosilton@uesc.br), no prazo de até às 24h do dia útil seguinte à publicação da 
Portaria de Homologação e dos Resultados, sendo vedada o envio de documentos 
novos (não encaminhados junto do restante da documentação no período de inscrição). 
 
5. DA SELEÇÃO 
5.1 A seleção dos candidatos será realizada em três etapas, a saber: 

 1ª etapa: (eliminatória) - Homologação das inscrições; 

 2ª etapa: (eliminatória) - Avaliação Virtual (Conhecimentos específicos) 

 3ª etapa: (classificatória) - Entrevista. 
 

5.2 CRONOGRAMA DO EDITAL 
Quadro II – Cronograma do Edital 
Período de Inscrição 05 a 16/07/2021 

Resultado da homologação das inscrições 23/07/2021 
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Divulgação do resultado dos recursos sobre 
homologação das inscrições 

26/07/2021 

Avaliação de conhecimento específico (por meio virtual) 05/08/2021 

Divulgação dos resultados da prova escrita 20/08/2021 

Convocação para as entrevistas 26, 27 e 28/08/2021 

Resultado final 01/09/2021 

 
5.3 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 Online. 
 
6. DA AVALIAÇÃO E ENTREVISTA: 
 
6.1 Avaliação 
Prova escrita de conhecimento específico por meio virtual. Etapa eliminatória, nota 
mínima 7,0 (sete). A prova será enviada no dia 05/08/2021, até 9h, por e-mail 
(informado no ato da inscrição) e deverá ser devolvida até o dia 05/08/2021 até às 13h, 
devidamente respondida, para o e-mail do coordenador (rosilton@uesc.br) em arquivo 
PDF único identificado no assunto pelo nome e CPF do candidato(a).  
A prova será sobre o tema que verse sobre Consultoria, visando avaliar o grau de 
percepção do candidato sobre o tema e sua capacidade de comunicação escrita. 
 
6.2 Entrevista 
Via Google Meet – Com data e horário marcado para cada candidato. 
A comissão de seleção encaminhará e-mail, após a divulgação do resultado da prova 
escrita  com informações sobre dia e hora da realização dos exames de cada candidato 
que acontecerá dentro do período de 26 a 28/08/2021.  
6.3 O link para acesso à sala virtual será enviado com no mínimo 24 horas de 
antecedência para o e-mail do(a) candidato(a) informado no formulário de inscrição. 
Será de responsabilidade do(a) candidato(a) o uso de um equipamento que garanta 
qualidade de som e imagem suficientes para o exame, ter um local com boa conexão à 
internet, além do conhecimento prévio mínimo sobre a utilização da plataforma Google 
Meet. Durante o processo da entrevista, a câmera do computador ou dispositivo móvel 
utilizado deverá permanecer ligada de modo a permitir o reconhecimento do candidato 
e também apresentar um documento de identificação com foto. 
6.4 O não comparecimento virtual do candidato para a entrevista, impreterivelmente no 
dia, horário e local estipulados inviabilizará a continuidade de sua participação no 
processo de seleção. 
 
7. RESULTADO FINAL 
7.1 O resultado final da seleção será divulgado até o dia 01 de setembro de 2021, na 
página inicial da UESC (www.uesc.br) 
 
8. MATRÍCULA E INICIO DAS AULAS 
8.1 A matrícula inicial será realizada de acordo com os seguintes procedimentos: 
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    Quadro III - Procedimentos para matrícula 
Período 04 a 08/10/2021 

Local Enviar apenas a ficha de matrícula (Anexo III) para o e-mail 
(rosilton@uesc.br) do Colegiado do Curso  

Documentos Deverão   ser  entregue  impressos após o retorno às atividades 
presenciais no campus. 

Início das aulas  05/11/2021 

 
8.2 A matrícula somente será homologada se a ficha de matrícula exigida neste edital 
for   recebida por e-mail e nos dias estabelecidos. O candidato que não enviar os 
documentos de matrícula após o retorno das atividades presenciais no campus, perderá 
o direito à vaga. 
 

9. DO CURSO 
9.1 As aulas inicialmente serão ministradas na modalidade não presencial, enquanto 

perdurar a pandemia do novo coronavíris-COVID19, conforme normas estabelecidas 
pela Resolução CONSU 18/2020 (Art.1, paragrafo único). E acontecerão às sextas-
feiras das 19h às 22h e aos sábados das 8h às 13h. 

9.2 Eventualmente, poderá haver o retorno das aulas presenciais e como também a 
flexibilidade para alteração de horários e dias da semana em caso de impossibilidade 
do professor, sempre com a aquiescência dos alunos. 

9.3 O curso contará com o total de 360 horas, excluído o tempo para elaboração do 
trabalho final de curso (monografia) e será oferecido.  

9.4 Será em regime sequenciado, por etapas e por disciplinas, de acordo com cronograma 
pré-fixado antes de cada etapa. 

9.3 A dinâmica das aulas de cada professor, será enviado por e-mail aos candidatos 
aprovados. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1 O não comparecimento do candidato, impreterivelmente no dia e horário 
estipulados inviabilizará a continuidade de sua participação no processo de seleção.  
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10.2 Para a realização da entrevista é imprescindível a apresentação de documento 
oficial de identidade com fotografia. 
 
10.3 O resultado final do processo seletivo do Programa somente terá validade legal 
após homologação e publicação pela Reitoria.  
 
10.4 Inicialmente as aulas serão de forma não presenciais enquanto perdurar a 
pandemia da Covid-19 e podendo retornar as aulas presenciais quando possível. 
 
10.5 Os casos omissos serão definidos pela Coordenação do Curso.  
 
10.6 Esclarecimentos acerca do conteúdo desde Edital podem ser solicitados pelo e-
mail (rosilton@uesc.br). 
 
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 13 de maio de 2021. 

 
 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA  
REITOR 
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ANEXO I DO EDITAL UESC Nº. 52/2021 
 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PRÓ GRADUAÇÃO 
                   DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
                               PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO DE CONSULTORES 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Requer sua INSCRIÇÃO para o processo de seleção para ingresso no Curso de Pós-graduação Lato 
Sensu em Formação de consultores, da Universidade Estadual de Santa Cruz, conforme os dados 

abaixo: 

Nome completo: 

RG: Data de emissão: Org. Expedidor/UF: 

CIC/CPF: Data de nascimento: Naturalidade: 

Nacionalidade: Estado Civil: Sexo: 

Passaporte (se estrangeiro): 

Título de eleitor: Seção: Zona: 

Cônjuge: 

Filiação: 

Pai:  
Mãe:   

Endereço residencial: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: Cx. Postal 

E-mail: Telefone(s): DDD Fax: 

Pessoa para contato urgente (Tel.): 

Possui vínculo empregatício público ou 
privado? 

Empresa / Instituição: 

Endereço Profissional: Telefone(s): DDD 

Cidade: Bairro: UF:  

Cargo/Função: Tempo de Serviço: E-mail: 

Curso de Graduação (Área): 

Instituição: UF: País: Ano de Conclusão: 

É portador de necessidades especiais? 

(  ) SIM (  ) NÃO 
Qual necessidade? 

É docente ou funcionário do quadro efetivo da UESC (Demanda Interna)? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Assinatura do Candidato 

________________________________________________de ___________ de 2021 
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NOME DO(A) CANDIDATO/A: 

 
ASSINATURA:   

ANEXO II DO EDITAL UESC N.º 52/2021 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM FORMAÇÃO DE 
CONSULTORES. 

 
 
 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

 
    À Coordenação da banca de Seleção da Pós-Graduação Formação de Consultores: 

 

 
 

 
 
 
 

SOLICITO REVISÃO DA ANÁLISE  
JUSTIFICATIVA DA(O) CANDIDATO(A) 
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ANEXO III DO EDITAL UESC N.º 52/2021 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM FORMAÇÃO DE 

CONSULTORES. 

 
                               FICHA DE MATRÍCULA 

     SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA: 

Possui vínculo 
Empregatício? Sim ( ) 
Não  ( ) 

Empresa/Instituição 

Prof.Educação Superior ( ) Prof.Educaçã
o Básica ( ) 

Educação 
Infantil  ( ) 

Ensino 
Fundamental( ) 

Ensino Médio ( ) 
Ensino Técnico( ) 

Outros 

Endereço Comercial (Rua, nº, bairro, cidade, CEP, Estado, país) 

Telefone ( ) Fax ( ) e-mail: 

Docente da UESC 
Sim  (   ) Não ( ) 

Lotado no Departamento Quadro Permanente 
Sim (   ) Não ( ) 

Tempo de Serviço 

        FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Curso de Graduação 

Instituição Ano de Conclusão País/UF 

Estudos de Pós-Graduação 

Instituição Ano de Conclusão País/UF 

Declaração: 
Declaro, para os devidos fins ter conhecimento que são condições para admissão no Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu – Especialização em Formação de Consultores: 
1. Apresentar todos os documentos exigidos para a matrícula. 
2. Ser diplomado em curso de Graduação. 
3. A seleção terá validade para a matrícula apenas no semestre realizado. 
4. O candidato que não efetivar sua matrícula na data prevista no edital xx, perderá direito à 

vaga, que poderá ser preenchida por aquele imediatamente classificado. 

5. Esta matrícula será anulada, irrevogavelmente, caso as informações prestadas nesta ficha 

não possam ser comprovadas. 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) aluno(a) 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em  de  de 2021. 

ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE CONSULTORES 

Nome Completo: 

Sexo F ( )  M ( ) 
Data Nascimento 
  / /  

Local de Nascimento/UF Nacionalidade Estado Civil 

RG: Órgão Emissor: CPF: TÍTULO DE ELEITOR 

Endereço Residencial (Rua, nº, bairro, cidade, CEP, estado, país): 

Telefone ( ) Celular ( ) 

E-mail : 


