
Fundação João Pinheiro divulga edital de
Mestrado em Administração Pública
Qua 30 agosto

A Fundação João Pinheiro (FJP) publicou em seu site nesta quarta-feira (30/8) o Edital/FJP nº
003/2017, que dispõe sobre o processo seletivo para o curso de Mestrado em Administração
Pública - turma 2018-2020. As inscrições custam R$ 25 e poderão ser feitas entre 18 de setembro e
16 de outubro.

Recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes), o
curso de Mestrado da FJP é gratuito e se destina à formação teórica e técnica no campo da gestão
pública, formulação, planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas.

Voltado para profissionais com formação em nível superior que atuam na esfera pública, em centros
de pesquisa e de ensino superior, no setor privado e em organizações não governamentais, o
Mestrado em Administração Pública da FJP também possui cotas de bolsas de estudos,
concedidas pela Capes, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Inscrições

A taxa de inscrição para o processo seletivo deverá ser paga por meio de Documento de
Arrecadação Estadual (DAE), emitido diretamente na página
http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo. A lista da documentação necessária está
disponível no item 3 do edital.

Seleção

O processo seletivo é composto por três etapas eliminatórias: resultado geral do teste de
conhecimentos aplicado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração - Anpad (qualquer edição a partir de fevereiro de 2016); prova dissertativa (31 de
outubro); e análise do curriculum vitae, do pré-projeto de pesquisa e entrevista (de 30 de novembro
a 15 de dezembro).

Cronograma

Período de inscrições: 18/9/2017 a 16 /10/2017

Divulgação das inscrições homologadas: 20/10/2017

Divulgação do resultado da primeira etapa: 25/10/2017

Realização da prova dissertativa: 31/10/2017, das 14 às 17h

Divulgação do resultado da segunda etapa: 30/11/2017

http://www.fjp.mg.gov.br/
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/processo-seletivo/3945-edital-n-003-2017-processo-seletivo-do-mestrado-em-administracao-publica-2018-2020
http://eg.fjp.mg.gov.br/index.php/mestrado
http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo
http://www.anpad.org.br/~anpad/


Período das entrevistas: 5 /12/2017 a 15/12/2017

Divulgação do resultado da terceira etapa e do resultado final: 20/12/2017


