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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Coordenação do Colegiado dos Cursos de Mestrado em
Administração Pública - EG

 

ERRATA

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2021.

 

Errata ao Edital/FJP nº. 08/2021

 

O Presidente da Fundação João Pinheiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 9º, Inciso I, do
Decreto Estadual nº 47.877, de 5/3/2020, torna públicas as retificações da numeração dos termos que
especifica do Edital/FJP nº. 08/2021 do processo de seleção da turma 2022-2024 do Curso de Mestrado em
Administração Pública, da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho.

 

(1) Onde se lê: ... “1.6.3 A prova de inglês do Teste ANPAD – Orientação Acadêmica abrange questões de
múltipla escolha, cada uma composta por 05 (cinco) alternativas. O programa detalhado das provas encontra-
se disponível permanentemente no sítio eletrônico do Teste ANPAD – Orientação Acadêmica
(https://testeanpad.org.br/prova/ingles.”, Leia-se: ... “1.6.4 A prova de inglês do Teste ANPAD – Orientação
Acadêmica abrange questões de múltipla escolha, cada uma composta por 05 (cinco) alternativas. O
programa detalhado das provas encontra-se disponível permanentemente no sítio eletrônico do Teste ANPAD
– Orientação Acadêmica (https://testeanpad.org.br/prova/ingles.”

 

(2) Onde se lê: ... “2.2.5 A arguição oral (terceira etapa do processo seletivo) avaliará o perfil acadêmico dos
candidatos para o Curso de Mestrado e incluirá arguições acerca do currículo, do pré-projeto, disponibilidade
e compatibilidade do candidato com o programa de mestrado.”, Leia-se: ... “2.2.4 A arguição oral (terceira
etapa do processo seletivo) avaliará o perfil acadêmico dos candidatos para o Curso de Mestrado e incluirá
arguições acerca do currículo, do pré-projeto, disponibilidade e compatibilidade do candidato com o
programa de mestrado.”

 

(3) Onde se lê: ... “2.2.6 Após a terceira etapa, serão considerados aprovados os candidatos participantes que
obtiverem pelo menos 60% (sessenta por cento) dos pontos distribuídos e serão convocados para ocuparem
as vagas os 20 (vinte) melhores classificados.”, Leia-se: ... “2.2.5 Após a terceira etapa, serão considerados
aprovados os candidatos participantes que obtiverem pelo menos 60% (sessenta por cento) dos pontos
distribuídos e serão convocados para ocuparem as vagas os 20 (vinte) melhores classificados.”

 

(4) Onde se lê: ... “2.2.4 A não realização de quaisquer das etapas do processo de seleção ocasionará a
eliminação do(a) candidato(a).”, Leia-se: ... “2.7.4 A não realização de quaisquer das etapas do processo de
seleção ocasionará a eliminação do(a) candidato(a).”
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(5) Onde se lê: ... “3.1 Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição,
diretamente na página web http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo e submeter eletronicamente
neste endereço, durante o período de vigência das inscrições, os seguintes documentos digitalizados:

(...)

i) Pré-projeto de pesquisa em conformidade com o item 2.2.4.

 (...).”,

Leia-se: ... “3.1 Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição,
diretamente na página web http://academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo e submeter eletronicamente
neste endereço, durante o período de vigência das inscrições, os seguintes documentos digitalizados:

(...)

i) Pré-projeto de pesquisa em conformidade com o item 2.2.2.

 (...).”

 

Belo Horizonte, novembro de 2021.

 

HELGER MARRA LOPES

Presidente da Fundação João Pinheiro

 

 

Documento assinado eletronicamente por Helger Marra Lopes, Presidente(a), em 09/11/2021, às
11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 37454988
e o código CRC 55D7663C.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2060.01.0001097/2021-32 SEI nº 37454988
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