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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br



PORTARIA REITORIA UESC Nº 1581










A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 



RESOLVE



Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 191/2014, que abriu inscrições para o Curso de Especialização em Formação de Consultores, para alterar o período de matrícula para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 15:30 horas.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 15 de dezembro de 2014




ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA








	
EDITAL UESC N° 191
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE CONSULTORES.
	
O Reitor em exercício 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:

DA CLIENTELA, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, VAGAS E INSCRIÇÕES . 

 CLIENTELA
Podem candidatar-se os portadores de diploma de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia e/ou áreas afins. 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
	Formulário de inscrição preenchido. (anexo I).
	Cópia autenticada do diploma de graduação reconhecido pelo MEC, ou da certidão de conclusão de Curso. 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.
	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.
	A falta de qualquer um dos documentos mencionados acima acarretará a não homologação da inscrição.

	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 06/2013 (Art. 96, 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 29/09/2014 a 17/10/2014.
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 Administrativas e Contábeis – DCAC, Curso de Especialização em Formação de Consultores, Rodovia Jorge Amado, km 16, CP 110, CEP 45.662-900, Salobrinho, Ilhéus/BA aos cuidados do Prof. Rozilton Sales Ribeiro com data máxima de postagem até o dia 17/10/2014. 
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: (eliminatória) – Divulgação da lista de aprovados na avaliação escrita.
·	4ª etapa: (classificatória) – Entrevista.
Cronograma 
1ª etapa
	Dia 27/10/2014


Divulgação do resultado da homologação das inscrições
2ª etapa
·	Dia 13/11/2014, das 8h00 ás 11h00 – no Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis – 2° andar do Pavilhão Pedro Calmon – Salas 1201, 1202 e 1205.

Avaliação escrita - redação sobre tema que verse sobre Consultoria, a ser apresentado no ato, visando avaliar o grau de percepção do candidato sobre o tema e a sua capacidade de comunicação escrita.
Será atribuída nota entre zero e dez. Somente passarão à próxima etapa os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 7,0 (sete).
3ª etapa
·	01/12/2014 

Divulgação da lista de aprovados na avaliação escrita.

4ª etapa
·	Dia 03/12/2014, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

Entrevista - com candidatos residentes fora do eixo Ilhéus/Itabuna, que constem em lista previamente divulgada.
·	Dias 04 e 05/12/2014, 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 Administrativas e Contábeis - DCAC.

·	Dia 08/12/2014
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 Administrativas e Contábeis – DCAC. 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 candidatos não aprovados no processo de seleção ficarão a disposição, para serem retirados, no Departamento de Ciências Administrativas - DCAC até dia 19 de dezembro de 2014, após o que serão incinerados.
3.  DO CURSO:

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

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


	As aulas serão ministradas às sextas-feiras das 19 às 22h e aos sábados das 8 às 13h. Eventualmente, poderá haver flexibilidade para alteração de horários e dias da semana em caso de impossibilidade do professor, sempre com a aquiescência dos alunos.



4.  DOS CERTIFICADOS: 

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




5. DA MATRÍCULA:

Período
De 15 a 18 de dezembro de 2014
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 Datas: Fevereiro de 2015 coincidindo com o calendário acadêmico para a graduação.

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 16 de setembro de 2014.




EVANDRO SENA FREIRE 
REITOR EM EXERCÍCIO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE CONSULTORES
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 Formação de Consultores, 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
file_3.bmp

thumbnail_2.png

thumbnail_3.wmf



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM FORMAÇÃO DE CONSULTORES.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO


NOME:_________________________________________________________________


Nº DE INSCRIÇÃO________________________________________________________



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



___________________________________________________
Ass./Carimbo do Protocolo


