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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE 
ALUNOS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA 
EFICIÊNCIA 

 
EDITAL Nº 002/2022 - SAEGMT/SEPLAG/MT 

 
1. DA ABERTURA 
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-
SEPLAG/MT, através da  SECRETARIA ADJUNTA DA ESCOLA DE 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SAEG/MT, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no 
artigo 39, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, 
nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES n° 1, 
de 08 de junho de 2007 e do Conselho Estadual de Educação - CEE/MT 
n° 006/2021/CEE-MT, de 27 de julho de 2021 e da Portaria n. 022/2022-
GAB/CEE-MT, de 18 de abril de 2022, torna público o Processo Seletivo 
Simplificado com vistas ao preenchimento de vagas do curso de pós-
graduação lato sensu – Especialização em Gestão Pública com 
foco na Eficiência, na modalidade presencial, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1 Os cursos na modalidade presencial da Escola de Governo do 
Estado de Mato Grosso são regulamentados pelo Regimento dos 
Cursos de Pós-graduação lato sensu da Escola de Governo do Estado 
de Mato Grosso, aprovado pela Portaria nº 063/2015/SEGES, de 02 de 
outubro de 2015. 
2.2 O processo de seleção de candidatos ao preenchimento de 
vagas do curso de pós-graduação lato sensu – Especialização em 
Gestão Pública com foco na Eficiência, ofertado pela Escola de 
Governo do Estado de Mato Grosso, será regido por este Edital, seus 
anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso 
ocorram, e executado pela Escola de Governo do Estado de Mato 
Grosso. 
2.3 A realização do processo de seleção de candidatos para o 
curso de pós-graduação lato sensu – Especialização em Gestão 
Pública com foco na Eficiência ficará a cargo da Banca de Seleção 
designada pela Secretaria Adjunta da Escola de Governo do Estado de 
Mato Grosso.  
2.4 É de competência exclusiva da Escola de Governo do Estado 
de Mato Grosso a divulgação de todos os Editais Complementares 
sobre este Processo Seletivo. 
2.5 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o 
horário oficial da Capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá-MT. 
2.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação ou divulgação dos atos pertinentes ao Processo Seletivo de 
que trata este Edital. Para tanto, o candidato deverá verificar 
constantemente os avisos e alterações que por necessidade ocorrerem. 
2.7 A execução das aulas e a certificação ficará a cargo da Escola 
de Governo de Mato Grosso, de acordo com as normativas vigentes e 
Portaria autorizativa do Conselho Estadual de Educação de Mato 
Grosso. 
2.8 Caberá a impugnação deste Edital e seus anexos em até 24h 
do primeiro dia útil a contar da data da sua publicação. 
2.9 A impugnação deverá ser interposta no sítio eletrônico 
http://www.escoladegoverno.mt.gov.br indicando os itens impugnados 
e sua fundamentação para posterior análise da Banca de Seleção, pelo 
link: https://forms.gle/ZuY6zjLFshSJsVyJ6. 
2.10 Não caberá recurso administrativo contra a decisão acerca da 
impugnação. 
2.11 O resultado da impugnação do Edital será disponibilizado no 
sítio eletrônico http://www.escoladegoverno.mt.gov.br no dia 17 de 
agosto de 2022.  

 
3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE INSCRIÇÃO 
3.1 Todo edital ou comunicado que tratar deste Processo de 
Seleção Simplificado será divulgado no sítio eletrônico 
http://www.escoladegoverno.mt.gov.br, local onde o candidato poderá 
obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado.  
3.2 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente de forma 
on-line, no período compreendido entre às 8h do dia 18/08/2022 e 
23h59min do dia 22/08/2022, pelo formulário googleforms, através do 
link: https://forms.gle/2Jo39P2PuRANYQRg8.  
3.3 É necessário que o candidato possua uma conta de e-mail do 
google para efetuar o preenchimento do formulário de inscrição nesse 
processo seletivo. 
3.4 Caso haja mais de uma inscrição do candidato, será 
considerada como válida apenas a última inscrição. 
3.5 A inscrição é gratuita. 
3.6 As informações prestadas no formulário de solicitação de 
inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso do direito de excluir do 
Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher o formulário 
de forma completa, correta ou que fornecer dados comprovadamente 
inverídicos ou ilegíveis. 
3.7 Após a realização da inscrição com a devida postagem da 
documentação on-line, não será aceita nova postagem de 
documentação, nem de documentos complementares e/ou sua retirada. 
3.8 A Escola de Governo de Mato Grosso não se responsabilizará 
por eventuais prejuízos causados durante o período de inscrição por 
falhas da transmissão dos serviços de internet, energia elétrica, entre 
outros, que os participantes possam sofrer, oriundos de situações que 
estejam fora de controle desta instituição e que impeçam a participação 
do candidato no certame. 
 
4 DO PÚBLICO ALVO E NÚMERO DE VAGAS 
4.1 Para participar desse processo seletivo, exigir-se-á que o 
candidato atenda aos seguintes requisitos: ser servidor efetivo do Poder 
Executivo estadual ou empregado público ocupante de cargo efetivo em 
exercício na administração pública e portador de Diploma de nível 
superior emitido por instituições oficiais devidamente reconhecidas pelo 
Ministério da Educação (MEC), não estar em estágio probatório e ter 
anuência do órgão de lotação para a frequência do curso. 
4.2 Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas. 
 
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
5.1 Este Processo Seletivo Simplificado prevê uma única 
etapa de seleção, de caráter eliminatório: análise do formulário de 
inscrição, documentos obrigatórios e a média aritmética das notas 
do histórico escolar (coeficiente de rendimento). 
5.2 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na 
íntegra, as normas contidas neste Edital. 
5.3 Será eliminado o candidato que não anexar os 
documentos relacionados no item 5.5 desse Edital. 
5.4 Todos os documentos relacionados no item a seguir, 
deverão ser originais digitalizados em PDF e depositados em local 
determinado, no ato de preenchimento do formulário de inscrição 
disponibilizado pelo link disposto no item 3.2 desse Edital. 
5.5 Documentos obrigatórios:  
a) Documento de Identificação oficial com foto; 
b) Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, 
para brasileiros. Registro Nacional de Estrangeiros ou passaporte visto 
de permanência, para estrangeiros; 
d) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
e) Comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório (para 
homens); 
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f) Diploma (frente e verso) de formação em nível superior;  
g) Histórico Escolar do curso de formação de nível superior;  
h) Comprovante de residência; 
i) Certidão de Vínculo Funcional, expedida pela SEPLAG no Portal do 
Servidor;  
j) Carta de Intenção. 
5.6 A carta de intenção deverá ser elaborada em papel A4, fonte 
Times New Roman, tamanho da fonte 12, com no máximo 02 (duas) 
páginas. 
5.7 O candidato deverá informar em campo específico do 
formulário de inscrição (item 3.2), a média aritmética das notas por 
componente curricular/disciplina que consta em seu histórico escolar 
(coeficiente de rendimento). A nota deverá ser informada apenas com 
02 (duas) casas decimais. 
5.7.1 Nos casos em que as notas do Histórico Escolar estiverem 
dispostas em conceito, o candidato deverá providenciar comprovante 
com a equivalência entre a aferição adotada pela Instituição de Ensino 
Superior - IES de conclusão do curso para o formato numérico, caso 
não conste no histórico escolar, contendo a assinatura e o carimbo do 
responsável da IES em que concluiu o curso. 
5.7.2 Em casos de impossibilidade de comprovação da equivalência 
do método de aferição do resultado de desempenho utilizado pela IES 
para uma escala numérica, o candidato deverá atribuir a nota 5,0 (cinco) 
para o componente curricular/disciplina com aprovação e a nota 0,0 
(zero) para o componente curricular/disciplina com reprovação. 
5.7.3 A atribuição da nota mencionada no item 5.7.2, caberá também 
para os casos em que o componente curricular/disciplina não 
apresentar nota. 
5.8 A nota de classificação do candidato será por ordem 
decrescente de pontos. 
5.9 A nota final de classificação do candidato será divulgada no 
sítio eletrônico http://www.escoladegoverno.mt.gov.br. 
5.9.1 Serão considerados aprovados, dentro do número de vagas, os 
candidatos com as maiores notas. 
5.10 Em caso de empate, terá preferência, na seguinte ordem, o 
candidato: 
a) que tiver maior idade, considerando ano, mês e dia; 
b) que tiver maior tempo de serviço no cargo atualmente ocupado; 
c) que tiver maior tempo de conclusão do nível superior. 
5.11 O Resultado Parcial das Inscrições será disponibilizado no dia 
25/08/2022, publicado no sítio eletrônico: 
http://www.escoladegoverno.mt.gov.br.  
5.12 Caso haja recursos, poderão ser requeridos no dia 26/08/2022, 
no sítio eletrônico: http://www.escoladegoverno.mt.gov.br, em 
formulário específico, disponibilizado nesse mesmo local. 
5.13 Análise dos recursos pela Banca de Seleção: 29 e 31/08/2022. 
5.14 Resultado final: 01/09/2022. 
5.15 Início das aulas: 23/09/2022. 
 
6 DA BANCA DE SELEÇÃO 
6.1 A Banca Examinadora responsável por todo o processo de 
seleção dos candidatos, deverá, dentre as funções:  
a) analisar, deferir ou indeferir as inscrições;  
b) revisar a média aritmética informada pelo candidato;  
c) analisar e avaliar os recursos dos candidatos quanto o processo 
seletivo simplificado. 
6.2 A Banca Examinadora será formada por 04 (quatro) membros, 
devidamente publicado em diário oficial.  
6.3 É vedada a participação na Banca de Seleção:  
a) cônjuge ou companheiro do candidato;  
b) ascendente ou descendente de candidato, ou colateral até segundo 
grau, seja parentesco por consanguinidade, afinidade;  
c) estar inscrito para o processo seletivo deste Edital. 
 

7 DA MATRÍCULA 
7.1 A matrícula acontecerá exclusivamente via internet, no 
período compreendido entre às 8h do dia 05/09/2022 e 23h59min do 
dia 09/09/2022, pelo formulário googleforms, através do link: 
https://forms.gle/9ZmZb3PzgpqH4U7J6.  
7.2 Se houver necessidade, a segunda chamada para matrícula 
acontecerá no período entre 8h do dia 14/09/2022 e 23h59min do dia 
16/09/2022. 
7.3 No ato da matrícula, o candidato aprovado, dentro do número 
de vagas ofertadas, deverá preencher o formulário mencionado no item 
7.1. 
7.4 A Declaração de Ciência e Concordância será disponibilizada 
juntamente com o formulário de matrícula, via googleforms, conforme 
modelo constante no Anexo II, devendo ser preenchida pelo candidato.  
7.5 Os documentos obrigatórios elencados no item 5.5 serão 
reutilizados na matrícula do candidato aprovado. 
7.6 O candidato deverá anexar em campo próprio disponibilizado 
no formulário de matrícula, a declaração de ciência e autorização do 
chefe imediato para participar das aulas (Anexo III), em sua via original 
digitalizada em formato PDF. 
7.7 O candidato perderá o direito à vaga, sendo excluído de 
qualquer outra convocação referente ao presente Edital, quando não 
efetuar a matrícula no prazo estabelecido e não apresentar a 
documentação completa e de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Edital. 
7.8 Caso o candidato não realize sua matrícula dentro do prazo 
estabelecido, a vaga será preenchida pelo candidato classificado 
subsequente, em ordem decrescente de classificação. 
7.9 Não cabe recurso e nem será feita matrícula condicional aos 
candidatos que se enquadrem no disposto do item 7.7 e 7.8 deste 
Edital. 
7.10 Após confirmação da matrícula o candidato receberá um e-mail 
com link específico para se cadastrar no Sistema de Gestão de Cursos.  
7.11 Não serão efetivadas matrículas condicionais. 
 
8 DO CURSO 
8.1 As aulas terão início em 23/09/2022. 
8.2 O curso será ofertado na modalidade presencial e terá carga 
horária de 400 horas, distribuídas nos módulos dispostos no quadro 
abaixo: 

Módulo Descrição do Componente Curricular CH 
I Metodologia de Pesquisa 30 

II 
Estado, Sociedade e Administração Pública no 
Brasil 

32 

III Política Pública e Planejamento 40 
IV A Nova Administração Pública 36 
V Gestão da Inovação 20 
VI Gestão da Informação e Tecnologia da Informação 20 
VII Política Pública e Indicadores de Gestão 40 
VIII Plano Plurianual e Orçamento Governamental 40 
IX Direito Público e Administrativo 52 

X 
Gestão de Contratos, Licitações, Convênios e 
Ajustes 

36 

XI 
Trabalho Final de Curso - TFC 30 
Seminário Integrador 24 

400 
 
8.3 O Trabalho Final de Curso (TFC) será constituído da 
elaboração de um artigo científico. O candidato deverá ter um 
orientador e, se necessário, um coorientador. 
8.4 As aulas presenciais serão ministradas nas dependências da 
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso ou em outro local 
previamente informado ao interessado, em 02 (duas) sextas feiras por 
mês, no intervalo das 8h às 12h e das 13h às 17h, de acordo com o 
respectivo componente curricular e o previsto no cronograma de 
atividades disponibilizado no Anexo I deste Edital. 
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8.5 O cronograma das aulas poderá ser alterado por interesse da 
Administração Pública e pela disponibilidade dos docentes. 
8.6 Os custos com transporte, estadia, alimentação e demais 
condições necessárias para o desenvolvimento das atividades 
presenciais e participação nas aulas do curso são de responsabilidade 
exclusiva do aluno. 
8.7 O servidor que desistir do curso deverá restituir ao erário o valor 
proporcional ao período cursado, conforme legislação estadual vigente. 
 
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca 
Examinadora designada. 
9.2 Será eliminado, em qualquer época, o candidato que tenha 
participado desse processo utilizando-se de documentos ou 
informações falsas ou outros meios ilícitos. 
9.3 As datas informadas no cronograma do processo seletivo 
simplificado e prospecto do curso de especialização, disponibilizados 
no Anexo I deste Edital, poderão ser alteradas de acordo com o 
interesse da Administração Pública, sendo que as eventuais novas 
datas serão informadas em tempo hábil aos interessados. 
9.4 Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer 
fase deste Processo Seletivo serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
 

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2022. 
 

(original assinado) 
Basílio Bezerra Guimarães dos Santos 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 
 

(original assinado) 
Marioneide Angélica Kliemaschewsk 

Secretária Adjunta da Escola de Governo /SEPLAG 
 

(original assinado) 
Josué Ribeiro da Silva Nunes 

Superintendente da Escola de Governo do Estado de Mato 
Grosso/SEPLAG 

 
Anexo I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO E PROSPECTO DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO  

 

Atividade Período de Execução 
Publicação do Edital Até 12/08 
Impugnação do Edital 24h, do dia útil após a publicação 
Resultado da Impugnação do 
Edital 

17/08/2022 

Período de inscrição 18 a 22/08/2022 
Resultado Parcial das 
inscrições 

25/08/2022 

Recursos 26/08/2022 
Análise dos recursos 29 a 31/08/2022 
Resultado Final 01/09/2022 
Período de Matrícula (primeira 
chamada) 

05 a 09/09/2022 

Período de Matrícula (segunda 
chamada) 

14 a 16/09/2022 

Execução do Módulo I 
23/09/22; 30/09/22; 14/10/22 e 
28/10/22 

Execução do Módulo II 
11/11/22; 25/11/22; 02/12/22 e 
16/12/22 

Execução do Módulo III 
27/01/23; 10/02/23; 24/02/23; 
10/03/23 e 24/03/23 

Execução do Módulo IV 
14/04/23; 28/04/23; 12/05/23; 
26/05/23 e 09/06/23 

Execução do Módulo V 23/06/23; 14/07/23 e 28/07/23 
Execução do Módulo VI 11/08/23; 25/08/23 e 08/09/23 

Execução do Módulo VII 
22/09/23; 13/10/23; 27/10/23; 
10/11/23 e 24/11/23 

Execução do Módulo VIII 
08/12/23; 15/12/23; 19/01/24; 
26/01/24 e 09/02/24 

Execução do Módulo IX 
23/02/24; 08/03/24; 22/03/24; 
12/04/24; 26/04/24; 10/05/24 e 
24/05/24 

Execução do Módulo X 
14/06/24; 28/06/24; 05/07/24; 
12/07/24 e 19/07/24 

Seminário Integrador I 02/06/2023 
Seminário Integrador II 01/12/2023 
Seminário Integrador III 26/07/2024 
Trabalho Final de Curso 26/07/2024 
Orientação dos Artigos 02/06/2023 a 26/07/2024 

 
 

Anexo II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 

 
Eu, 
________________________________________________________
_______________, declaro para os devidos fins que estou ciente e de 
acordo com as disposições previstas no Edital Nº 001/2022 - 
SAEGMT/SEPLAG/MT, referente ao  processo seletivo simplificado 
para seleção de alunos para o cursos de pós-graduação lato sensu – 
Especialização em Gestão Pública com Foco na Eficiência, em especial 
ao disposto no item 8.7 (8.7 O servidor que desistir do curso deverá 
restituir ao erário o valor proporcional ao período cursado, conforme 
legislação estadual vigente.), bem como responsabilizo-me, sob as 
penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante esse processo de seleção. 
 
 

Cuiabá, ____ de agosto de 2022. 
 
 

Anexo III - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

Eu, 
________________________________________________________
_______________, matrícula __________, (cargo) 
_________________________________________________ declaro 
para os devidos fins que estou ciente e de acordo com as disposições 
previstas no Edital nº 002/2022 - SAEGMT/SEPLAG/MT, referente ao  
processo seletivo simplificado para seleção de alunos para o cursos de 
pós-graduação lato sensu – Especialização em Gestão Pública com 
Foco na Eficiência, em especial, o item 7.6 (7.6 O candidato deverá 
anexar a original digitalizado em PDF, em campo próprio 
disponibilizado no formulário de matrícula, a declaração de ciência e 
autorização do chefe imediato para participar das aulas (Anexo III)). 
Nestes termos, autorizo o servidor 
_______________________________________________, matrícula 
____________, a participar das aulas do curso de pós-graduação. 
 

Cuiabá, ____ de agosto de 2022. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Chefe Imediato 

 
 


