
 

 

 

 

 

EDITAL Nº 02/2020  

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE FACILITADORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA 

LIDERAR TRANSFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E INOVADORAS NAS POLÍTICAS DE 

RH DO SETOR PÚBLICO 

 

O Presidente da Fundação João Pinheiro, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 9º, inciso I, do Decreto Estadual nº 47.877, de 05 de março de 2020, torna pública 

a abertura de processo seletivo, com vistas ao cadastramento de facilitadores de 

aprendizagem para atuarem no Programa de Formação em Gestão de Pessoas (PFGP), 

cuja síntese encontra-se no Anexo I deste documento e o detalhamento pode ser 

encontrado pelo link http://novosite.fjp.mg.gov.br/programa-de-formacao-em-

gestao-de-pessoas/.  

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Seleção e formação de facilitadores, nos termos da Portaria 027/2020, para 

atuarem no Programa de Formação em Gestão de Pessoas (PFGP) da Fundação 

João Pinheiro, no período de Junho a Dezembro de 2020. Serão disponibilizadas 

8 vagas. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 

 

2.1. Poderão participar deste Edital os (as) servidores (as) públicos (as) ativos do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais que atendam aos critérios estabelecidos 

neste edital. 

2.2. Aqueles que, porventura, forem selecionados para integrar a equipe de cursistas 

do Programa de Formação em Gestão de Pessoas não poderão atuar como 

facilitadores de aprendizagem, para fins deste Edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 

http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo, no período de 29/05/2020 a 

03/06/2020. 

3.2. No momento da inscrição, o candidato deve preencher o formulário com as 

informações solicitadas e anexar o curriculum vitae, conforme Anexo II.  

 

http://novosite.fjp.mg.gov.br/capacitacoes-e-treinamentos/


 

 

 

3.3 O (a) candidato (a) deverá ainda anexar, em formato PDF, os seguintes documentos 

comprobatórios, se houver: 

a) Experiência docente na área de gestão de pessoas - declaração emitida pela 

instituição na qual o (a) candidato (a) ministrou o Curso ou outro documento que 

comprove a experiência na atividade docente. 

b) Experiência gerencial - declaração emitida pelo órgão no qual o (a) candidato (a) 

prestou serviço e que comprove experiência de atuação como gestor de equipes ou 

outro documento que comprove a experiência na função gerencial. 

c) Experiência técnica - declaração emitida pelo órgão no qual o candidato prestou 

serviço ou outro documento que comprove a experiência de atuação em atividades na 

área de gestão de pessoas, em especial, com políticas e práticas nas áreas de atração, 

seleção, gestão do desempenho, desenvolvimento, remuneração, carreiras e 

engajamento de pessoas. 

d) Cursos de capacitação - certificados de conclusão em cursos na temática de Gestão 

de Pessoas e de facilitação de aprendizagem. 

3.4. As inscrições deverão ser realizadas, impreterivelmente, até as 23h59 do dia 

03/06/2020, considerando o horário de Brasília. 

3.5. A FJP não se responsabiliza por problemas ocasionados por falha de acesso à 

internet por parte do candidato, não sendo admitida extensão de prazo. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: 

 

Etapa I - Análise Curricular 

Etapa II - Participação na Semana de Formação 

 

4.2. Etapa I - Análise Curricular 

 

4.2.1. A análise curricular dos candidatos será realizada com base nos critérios 

estabelecidos na tabela a seguir: 

 

Critério Especificação Pontuação por 

experiência/curso 
Pontuação 

Máxima 



 

 

 

 

Experiência docente 

(25%) 

 

Experiência como docente em 

cursos de formação, 

aperfeiçoamento ou educação 

continuada com carga horária 

mínima de 30 horas, nos últimos 

5 anos. 

 

5 (por curso) 
 

50 

Experiência gerencial 

(30%) 
Experiência como gestor de 

equipes, nos últimos 5 anos, de 

pelo menos 1 (um) ano. 

15 (por ano) 60 

Experiência técnica 

(40%) 
Experiência técnica, nos últimos 

5 anos, de pelo menos 1 (um) 

ano em atividades contínuas 

relacionadas às 

áreas de gestão de pessoas , em 

especial, com políticas e práticas 

nas áreas de atração, seleção, 

gestão do desempenho, 

desenvolvimento, remuneração, 

carreiras e engajamento de 

pessoas 

20 (por ano) 80 

Cursos de 

capacitação (5%) 
Participação em eventos de 

capacitação nos últimos 5 

(cinco) anos, com carga horária 

mínima de 20 horas, 

na área temática de Gestão de 

pessoas e de facilitação  

2,5 (por curso) 10 

 

4.2.2 Os dados informados nos itens da tabela supracitada somente serão pontuados 

se anexados os documentos comprobatórios. 

4.2.3 Para fins de auxílio ao (à) candidato (a), o Anexo III apresenta os Modelos de 

declaração para comprovação de experiência docente, experiência gerencial e 

experiência técnica. Os referidos Anexos serão também disponibilizados no endereço 

eletrônico http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo , em conjunto ao Edital. 

4.2.4 As declarações apresentadas no Anexos III, certificados e documentos devem ser 

anexados, no ato da inscrição, por meio do link de inscrição 

http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo, em formato digital PDF. 

 

 

http://novosite.fjp.mg.gov.br/capacitacoes-e-treinamentos/
http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo


 

 

 

4.2.5 Os candidatos podem encaminhar em meio eletrônico outros tipos de 

comprovação que não sejam as declarações constantes do Anexo III, também em 

formato PDF. 

4.2.6. O resultado final da Etapa I (Análise Curricular) será divulgado no dia 

08/06/2020, exclusivamente no endereço eletrônico 

http://novosite.fjp.mg.gov.br/edital-fjp-no-2-2020/. 

4.2.7. Serão considerados aptos a participar da Etapa II os (as) 08 (oito) candidatos (as) 

que obtiverem a melhor colocação. 

4.2.8. Caso haja empate o critério de desempate será a maior pontuação na experiencia 

técnica com políticas de gestão de pessoas, seguida da maior pontuação na 

experiencia gerencial. 

 

4.3 Etapa II - Participação na Semana de Formação dos Facilitadores  

 

4.3.1. Os candidatos selecionados na Etapa I (Análise Curricular) serão convocados para 

a Etapa II (Participação na Fase de Formação), a realizar-se remotamente, nos dias 

09/06/2020 e 10/06/2019, com agenda a ser divulgada posteriormente. 

4.3.2. A Etapa II compreende o repasse dos conteúdos específicos do Programa de 

Formação em Gestão de pessoas, do papel do Facilitador no Programa, bem como 

apresentação das ferramentas a serem utilizadas. 

4.3.3. A participação nas atividades da Etapa II é obrigatória. O candidato que se 

ausentar de qualquer atividade da fase de Formação, não será considerado apto a 

participar do Programa como facilitador. 

4.3.4. No caso de ausência na Etapa II de candidato selecionado na Etapa I, será 

convocado o primeiro candidato com maior pontuação na Etapa I, não convocado. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 

5.1. Os (as) profissionais (as) selecionados (as) farão parte do Programa de Formação 

em Gestão de Pessoas como facilitador. 

5.2. O facilitador terá as seguintes atribuições: 

 Condução da construção dos Planos de Ação da fase Maker do PFGP de um 

dos times selecionados para o Programa, orientando-lhes no que se refere ao uso 

das ferramentas e modelos estabelecidos pela coordenação do Programa e sobre 

os conteúdos relacionados aos Módulos necessários à construção dos Planos de 

ação. O facilitador deverá participar de todas as atividades de formação oferecidas 

pela coordenação do Programa para a perfeita condução dos trabalhos junto ao 

time. Estima-se uma carga horária de 32 horas de dedicação do facilitador na 

condução dos Planos de ação. 

 Suporte às atividades vivenciais a serem conduzidas por docentes especialistas 

do Programa de Formação em Gestão de Pessoas, conforme orientação dos  

 



 

 

 

próprios docentes, sob coordenação do Programa. Estima-se uma carga horária 

de 32 horas de dedicação do facilitador no suporte às atividades vivenciais.  

 Apoio às atividades de avaliação de resultados do PFGP a serem conduzidas 

pela coordenação do Programa. Estima-se uma carga horária de 10 horas de 

dedicação do facilitador ao apoio às atividades de avaliação do Programa. 

5.3. Os facilitadores terão obrigatoriedade de participar de todas as atividades de 

formação de facilitadores e de realização das atribuições estabelecidas acima, no 

período de Junho a Dezembro de 2020, conforme cronograma de realização do 

Programa de Formação em Gestão de Pessoas e orientações da coordenação do 

Programa.  

5.4 Os facilitadores deverão participar de todas as atividades síncronas do Programa 

de Formação em Gestão de Pessoas que poderão ser agendadas às segundas, quartas 

e sextas, de 16hs às 20hs, conforme cronograma do Programa.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. As informações sobre o presente Edital, bem como o resultado das etapas de 

seleção, estarão à disposição dos (as) candidatos (as) no endereço eletrônico 

http://novosite.fjp.mg.gov.br/edital-fjp-no-2-2020/. 

6.2. A FJP reserva-se o direito de alterar o período em que será realizada a Etapa I 

(Análise Curricular) e Etapa II (Participação na Semana de Formação), mediante 

comunicado geral por meio do sítio da FJP. 

6.3. Ao final do Programa de Formação em Gestão de Pessoas, a FJP fornecerá 

certificado de participação do facilitador. 

6.4. Os profissionais selecionados como facilitador, serão remunerados por meio da 

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, nos termos da Portaria FJP nº 

027/2020 e do Decreto Estadual nº 45.957/2012.  

6.5. O valor da remuneração prevista no item 6.4 deste Edital dependerá da categoria 

do Facilitador, podendo ser Categoria I, II ou III, nos termos da Portaria FJP nº 

027/2020. 

6.5.1. Os valores da remuneração por hora/aula, previstos na Portaria FJP nº 027/2020,  

são R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) para facilitador Categoria I, 

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para facilitador Categoria II e R$ 200,00 

(duzentos reais) para facilitador Categoria III.  

6.6. A categoria do Facilitador será definida pela coordenação do Programa com base 

na análise da experiência profissional comprovada, conforme item 4 deste Edital. 

6.7. A seleção dos colaboradores não estabelece qualquer vínculo permanente de 

trabalho. A FJP manterá o profissional no seu cadastro de colaboradores e poderá 

solicitar os seus serviços, quando necessário. 

 

 



 

 

 

6.8. Os colaboradores selecionados no âmbito deste Edital permanecerão no cadastro 

da FJP, podendo ser convocados para prestar seus serviços no âmbito de Curso ou 

Programa similar ao Programa objeto do Edital. 

6.9. Será eliminado desta seleção o candidato que tiver postura inadequada com a 

moralidade pública e as normas correlatas de conduta do servidor público. 

7.0. Os facilitadores selecionados deverão assinar Termo de comprometimento 

individual e de uso de imagem,  comprometendo-se a participar de todas as atividades 

previstas no item 5 deste Edital e a não abandonar o Programa sem justificativa 

validada pela Coordenação do Programa, ficando impedido de participar de editais 

semelhantes da FJP por um período de 3 anos, em caso de descumprimento. O Termo 

de comprometimento e de uso de imagem encontra-se no Anexo IV.  

7.1. Os casos omissos, referentes ao presente Edital, serão resolvidos pela Coordenação 

do Programa de Formação em Gestão de Pessoas. 

 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2020. 

 

Helger Marra Lopes 

Presidente da FJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I  

SÍNTESE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS (PFGP) 

 

Programa de Formação em gestão de pessoas: desenvolvendo competências para liderar 

transformações estratégicas e inovadoras nas políticas de RH do setor público 

O Programa de Formação em gestão de pessoas: desenvolvendo competências para liderar 

transformações estratégicas e inovadoras nas políticas de RH do setor público busca qualificar 

gestores para uma atuação estratégia e inovadora na gestão de pessoas dos Estados brasileiros, 

por meio da oferta de qualificação de alto nível para profissionais que ocupam posições 

estratégicas e críticas para gerar a transformação da gestão de pessoas e do setor público 

brasileiro. 

Carga Horária 

126 horas de duração, predominantemente realizadas à distância (módulos à distância e 

encerramento presencial) 

Período de Realização 

Junho a Outubro de 2020, às segundas, quartas e sextas-feiras, de 16h às 20h. 

 

Financiamento 

Serão concedidas bolsas integrais para cada membro das equipes participantes.  

 

Objetivos 

Qualificar os profissionais da área de gestão de pessoas no setor público, dotando-os de visão 

estratégica, desenvolvendo competências e apresentando-lhes ferramentas para atuarem na 

formulação e implementação de políticas e práticas estratégicas de gestão de pessoas. Também 

pretende-se formar uma rede de profissionais que atuam na gestão de pessoas, estabelecendo 

uma relação de confiança e colaboração entre órgãos e entes na busca pela transformação 

efetiva da área no setor público brasileiro como um todo. 

 

Público-alvo 

 

Profissionais do setor público que ocupam posições chave na área de gestão de pessoas dos 

diferentes Estados do Brasil, podendo atuar na área central ou em unidades setoriais de RH dos 

órgãos e entidades.  

 

Modularização, ementas e carga horária 

Aula Inaugural (3h): Reflexões e desafios de uma gestão de pessoas estratégica. 

Premissas, papeis e desafios a serem superados em busca desse reposicionamento. Indagações  



 

 

 

e reflexões críticas sobre o alcance de uma gestão estratégica de pessoas na 

administração pública.   

Módulo 1 (8h) - A importância estratégica da gestão de pessoas no setor público: 

A gestão de pessoas e suas recentes transformações no setor público. A atuação da gestão de 

pessoas como instrumento de implementação da estratégia organizacional. A gestão de 

pessoas e o fomento à inovação nas organizações públicas. O papel dos gestores da área no 

reposicionamento estratégico da gestão de pessoas. Os múltiplos papeis da área de gestão de 

pessoas em uma atuação estratégica. A gestão de pessoas enquanto consultor interno para 

decisões estratégicas. A gestão de pessoas como instrumento de alcance de uma visão 

estratégica de serviço público mais eficiente, efetivo e eficaz. A gestão de pessoas e o 

teletrabalho. A Estrutura de órgãos de Gestão Estratégica de Pessoas. Reflexão sobre órgãos 

centrais e setoriais de RH, papéis de cada um. Centralização e descentralização das políticas de 

RH nos estados. Planejamento da Força de Trabalho. 

Módulo 2 (27h) - Atração e seleção de pessoas: A atração como porta de entrada 

para a profissionalização da gestão pública. A identificação do perfil de profissionais desejados 

e dos canais de divulgação. Etapas e ações que compõem um processo estruturado de atração 

de pessoas. Ferramentas de atração e seleção de cargos de liderança. A diversidade na atração 

como garantia da diversidade da composição da força de trabalho. Ferramentas de atração e 

seleção de servidores efetivos. O Concurso Público para cargo efetivo: importância, limitações 

e possibilidades de avançar na seleção de profissionais qualificados. Recrutamento baseado em 

carreira. As possibilidades de incorporação de critérios qualitativos nos processos de seleção 

de efetivos, permitindo avaliação de capacidades técnicas, interpessoais e gerenciais. 

Ferramentas de seleção e a aplicabilidade a cargos efetivos. Análise de Currículo, Análise de 

Vídeo, Entrevista por competências. O estágio probatório dos efetivos como parte do processo 

de seleção. Melhores práticas internacionais e nacionais em atração,  recrutamento e seleção 

no setor público. O Concurso Público na França, o processo de seleção qualitativo de Portugal 

que utiliza-se de entrevistas. O Sistema de Alta Direção Pública do Chile como experiência 

exitosa de recrutamento e seleção de cargos comissionados estratégicos.  

Módulo 3 (27h) - Gestão do Desempenho: A gestão do desempenho e a busca de 

maior efetividade dos resultados das políticas públicas. O ciclo da gestão do desempenho: 

planejamento estratégico, definição dos objetivos e resultados individuais, indicadores de 

desempenho, pactuação, monitoramento, plano de ação e retroalimentação. Gestão do 

desempenho das lideranças. Papel da liderança na gestão do desempenho. As diferenças na 

gestão do desempenho do servidor efetivo e do servidor comissionado (lideranças): o que e 

como avaliar? Alinhamento entre os resultados estratégicos e desempenho individual. Tipos de 

avaliação de desempenho e adequação a cada tipo de profissional. Avaliação de resultados e 

avaliação por competências: conceito e diferenças. Ferramentas de avaliação (nine box). A 

importância do feedback. A gestão do desempenho e os incentivos aplicados a servidores 

efetivos e comissionados. Gaming (incentivos pecuniários fazem sentido no setor público?). A 

gestão do desempenho e o crescimento na carreira para os servidores efetivos. A gestão do 

desempenho em contexto de teletrabalho. Melhores práticas internacionais e nacionais em  



 

 

 

desempenho no setor público. O caso do Reino Unido com o Programa de 

desempenho do Serviço Nacional de Saúde e Nova Iorque com o monitoramento da segurança 

pública por meio do Programa COMPSTAT. O caso de Pernambuco como o Programa "Todos 

por Pernambuco", Niterói com o Programa "Niterói que Queremos" e o “Choque de Gestão” 

em Minas Gerais. 

Módulo 4 (29h) - Gestão do Desenvolvimento e Carreiras: Treinamento e 

desenvolvimento como estratégia organizacional. Matriz de competências, assessment e 

feedback como insumo para o processo de desenvolvimento. Desenvolvimento por 

competências. Trilhas de desenvolvimento. Aplicabilidade das ações de desenvolvimento para 

servidores efetivos e para servidores comissionados (lideranças). Papel das lideranças no 

desenvolvimento das suas equipes. PDI e rotinas de feedback. Sucessão para servidores 

efetivos. Qualificação e o teletrabalho. Escolas de Governo como braços do desenvolvimento. 

A estrutura de carreiras dos servidores efetivos no setor público e a busca pela dinamização do 

desenvolvimento profissional. A inclusão de critérios para progressão e promoção de carreiras 

públicas dos servidores efetivos: escolaridade, ampliação de atribuições, carreira em Y e 

carreiras múltiplas. Carreiras horizontais e laterais. Melhores práticas internacionais e nacionais 

em gestão de carreiras no setor público e no setor privado. Melhores práticas internacionais e 

nacionais em desenvolvimento no setor público. A gestão por competências no Canadá.  A 

estruturação de carreiras em Portugal com o fim de progressões automáticas por tempo de 

serviço e a redução significativa do quantitativo de carreiras públicas, a partir de Reforma 

Administrativa de 2008. O Reino Unido e a possibilidade de entrada lateral na carreira pública.  

Módulo 5 (24h) - Engajamento de pessoas: Ferramentas para alcançar 

comprometimento e motivação dos servidores. O engajamento dos servidores a partir do ethos 

público e de uma visão de serviço público mais estratégica. A estrutura de incentivos no setor 

público e a necessidade de diferenciação e equidade. Diferentes possibilidades de engajamento 

para servidores efetivos e comissionados. Melhores práticas internacionais e nacionais de 

engajamento de pessoas no setor público. Incentivos não pecuniários como forma de engajar 

equipes. Liderança e engajamento de equipes. Engajamento de equipes em teletrabalho. 

Propósito e fortalecimento das relações de confiança entre os servidores como forma de 

engajamento. 

Encerramento (8h): Apresentação presencial dos Planos de ação e da Jornada de 

Aprendizagem. 

 

Metodologia  

O PFGP contará com atividades téóricas, vivenciais e de co-construção de Planos de 

ação (Maker), conforme explicitado abaixo:   

 

Teórico: possibilitará a disponibilização e discussão de conteúdos relacionados a 

cada um dos módulos. O foco desta etapa é garantir o conhecimento e a compreensão das 

políticas e práticas possíveis de serem implementadas para o desenvolvimento de uma gestão 

estratégica de pessoas no setor público.  



 

 

 

Vivencial: possibilitará que o cursista tenha contato com as melhores práticas e 

ferramentas de gestão de pessoas, reflita sobre os principais desafios do reposicionamento 

estratégico da gestão de pessoas, a partir da temática de cada módulo, discuta cases nacionais 

e internacionais, além de realizar oficinas que priorizarão a aplicação dos conteúdos 

apreendidos no módulo.  

Maker: fase exclusivamente prática e voltada à realidade de cada time. Os times 

realizarão um trabalho para construir planos de ação que apresentem soluções para problemas 

concretos da realidade do seu órgão/ente federativo.  

Diferenciais do PFGP  

 Grande parte da carga horária destinada às atividades práticas e vivenciais para 

o desenvolvimento de competências de cada um dos participantes. 

 Adoção de diferentes estratégias de ensino-aprendizagem na modalidade à 

distância que irão garantir o engajamento e a troca de experiências entre os 

participantes. 

 Desenvolvimento de uma rede conectada e articulada de profissionais que 

atuam na gestão de pessoas do setor público, permitindo o fortalecimento e  

a modernização da área em cada Estado e no Brasil. 

 Contribuições efetivas para cada Estado, a partir das entregas dos Planos de 

Ação que serão construídos de forma aderente à realidade de cada ente 

federativo. 

Inscrições  

As inscrições devem ser realizadas por times de 3 a 4 pessoas. Cada Estado pode 

inscrever mais de um time. 

Recomenda-se fortemente que, em cada Estado, seja escolhido um conjunto de 

profissionais que ocupem os cargos críticos capazes de gerar uma transformação no sentido 

de uma atuação estratégica da gestão de pessoas na organização.  

Os critérios de elegibilidade dos times são: 

 Contar com um time de 3 a 4 pessoas vinculadas oficialmente ao Estado, 

podendo ser de unidade de órgão/entidade central ou setorial; 

 Garantir no time ao menos um servidor de carreira, em times de 3 pessoas, ou 

dois servidores de carreira, em times de 4 pessoas; 

 Disponibilidade do time em engajar-se de todo o percurso, participar das 

atividades do Programa. 

 Responsabilizar-se pelo investimento necessário para a logística de 

participação dos profissionais na etapa presencial do Curso (Encerramento), o 

que inclui eventuais despesas com deslocamento (aéreo e terrestre), 

hospedagem e alimentação; 

 



 

 

 

 Possuir infraestrutura tecnológica necessária para a realização das atividades à 

distância, o que inclui internet de qualidade. 

Os critérios desejáveis, mas não obrigatórios, para a composição dos times são: 

 Formar time de profissionais com diferentes perfis (gestores e técnicos), da 

área de gestão de pessoas.  

 Participação da liderança máxima da área de RH do Estado no time; 

 Composição de times com profissionais de órgãos centrais e setoriais; 

 Contar com o maior número possível de servidores de carreira; 

 

ANEXO II – MODELO DE CURRICULUM VITAE – SELEÇÃO DE FACILITADORES 

PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS  
 

 

Gentileza preencher com letra de forma ou digitar 

1. Identificação do (a) Candidato (a) 

Nome: ___________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________ 

Telefones: ______________________________ 

E-mails:___________________________________________________________ 

 

2. Formação Acadêmica (preencher as informações para cada curso que tenha 

concluído)  

Graduação 

Denominação do Curso:_______________________________________________ 

Grau obtido: ________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Local: ______________________ 

Ano de início ________      Ano de término ________ 

 

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 

Denominação do Curso 1: ____________________________________________ 

Certificado ou diploma obtido: ________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Local: _____________________ 

Ano de início ________      Ano de término ________ 

(repetir as informações para cada Curso de Graduação, se houver) 

 



 

 

 

Cursos de capacitação e treinamento técnico (anexar documentos 

comprobatórios dos cursos na área temática de Gestão de pessoas e de facilitação, 

nos termos do Edital) 

Denominação do Curso 1_____________________________________________ 

Carga horária total: ____________ 

Instituição: _____________________________ Local: _____________________ 

Data de início ____ /____       Data de término ____ /____ 

(repetir as informações para cada Curso, se houver) 

 

3. Experiências técnica (informar todas as experiências, mas anexar apenas documentos 

comprobatórios das experiências técnicas, dos últimos 5 anos relacionadas às áreas de 

gestão de pessoas, nos termos do Edital). 

 

Experiência técnica atual 

Ocupação atual: (cargo/função) ________________________________________ 

Nome da organização:________________________________________________  

Tempo em que desempenha a atividade técnica atual: ______ meses 

Data de início da atividade ____ /____ /____ 

Descrição da atividade desempenhada: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Experiências técnica anteriores (repetir as informações para cada experiência, se 

houver) 

Ocupação na época: (cargo/função)_____________________________________ 

Nome da organização:________________________________________________  

Tempo de trabalho na instituição: ______ meses 

Data de início da experiência técnica em questão____ /____  

Data de desligamento da experiência técnica em questão  ____ / ____ 

Tempo em meses completos em que desempenhou a atividade _____ 



 

 

Descrição da atividade: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Experiência gerencial (anexar documentos comprobatórios das experiências gerenciais, 

dos últimos 5 anos, nos termos do Edital). 

 

Experiência gerencial atual 

Ocupação atual: (cargo/função) _______________________________________ 

Nome da organização:_______________________________________________  

Tempo em que desempenha a atividade técnica atual: ______ meses 

Data de início da atividade ____ /____  

Descrição da atividade desempenhada: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Experiências gerenciais anteriores (repetir as informações para cada 

experiência, se houver) 

Ocupação na época: (cargo/função) _____________________________________ 

Nome da organização:________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição: ______ meses 

Data de início da experiência técnica em questão____ /____  

Data de desligamento da experiência técnica em questão ____/ ____              

Tempo em meses completos em que desempenhou a atividade _____ 

Descrição da atividade: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Experiência docente  (anexar documentação comprobatória, em cursos de 

formação, aperfeiçoamento ou educação continuada com carga horária mínima de 30 

horas, nos últimos 5 anos, nos termos do Edital) 

 

Disciplina Ministrada_______________________________________________ 



 

 

 

Curso______________________________________________________________ 

Instituição__________________________________________________________ 

Carga Horária da disciplina____________ 

Data de início da disciplina____ /____  

Data de término ____/ ____               

 (repetir as informações para cada experiência, se houver) 
 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Na análise do currículo somente serão considerados itens que estejam comprovados por 

documentação adequada, não se aceitando declarações de próprio punho. 

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras  

 

Belo Horizonte, ____ de  ______________ de 2020. 

 

 

 

        ______________________                                                 _________________ 

Nome legível                                                                         Assinatura 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 

Declaramos para os devidos fins que o (a) servidor (a) .................................................., Masp  

nº ....................... ministrou o evento de aprendizagema disciplina 

...................................................., no período de ...../...../.......... a ...../...../.......... com carga horária 

total de ........ horas. 

 

Local e data: ............................................, ........ de .......................... de ................. 

................................................................. 

(Assinatura) 

 



 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA GERENCIAL 

 

Declaramos para os devidos fins que o (a) servidor (a) .................................................., Masp 

nº .......................prestou serviços que comprovam experiência de atuação em gestão de 

equipes no período de ...../...../.......... a ...../...../.........., totalizando ........... meses. 

 

Local e data: ............................................, ........ de .......................... de ................. 

................................................................. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICA 

EM GESTÃO DE PESSOAS 

 

Declaramos para os devidos fins que o (a) servidor (a) .................................................., Masp 

nº ....................... atuou com políticas e práticas de gestão de pessoas,  no período de 

...../...../.......... a ...../...../.........., totalizando ........... meses. 

 

Local e data: ............................................, ........ de .......................... de ................. 

................................................................. 

Assinatura 

 

 

ANEXO IV  

TERMO DE COMPROMETIMENTO DO FACILITADOR E DE USO DE IMAGEM 

 

Eu................................................................. (nome), CPF nº ................................................................. 

, RG nº.............................................................., selecionado para atuar como facilitador do 

Programa de Formação em Gestão de Pessoas, me comprometo a participar de todas 

as atividades previstas Edital de seleção nº 02/2020  e a não abandonar o Programa 

sem justificativa validada pela Coordenação do Programa, ficando impedido de 

participar de editais semelhantes da FJP, por um período de 3 anos, em caso de 

descumprimento. 

 

Autorizo, por fim, o uso da minha imagem para fins de divulgação e publicidade do 

Programa pela Fundação João Pinheiro e/ou Aliança. 

Local e data: ............................................, ........ de .......................... de ................. 

................................................................. 

Assinatura 


