
Resultado do Edital FJP/PJ 01/2022 referente à chamada para conclusão do Curso
de Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão

Governamental – CEAPPGG

Os candidatos listados abaixo foram inscritos no Edital de chamada para
conclusão do Curso de Especialização em Administração Pública, Planejamento e
Gestão Governamental - CEAPPGG e estão aptos a realizar a matrícula.

Candidatos que irão cursar a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico junto à
turma do II CEGFOSP

Candidato Local das aulas Horário da disciplina

Ana Paula Amaral Silva

Prédio do DER
Av. dos

Andradas,
nº 1120 sala 115 –

Santa Efigênia

6ª feira (19h às 22h)
Sábado (09h às 12h e de

13 às 16h)

Período: junho a
agosto/2022

Carina Polastri Rebello de Lellis

Nilton Niemayer da Cunha Neto

Rodrigo Patrício da Silva

Rogélio Bar Neto

Candidatos que irão cursar a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico junto à
turma do VII CEAPPGG

Candidato Local das aulas Horário da disciplina

Daniel Carvalho Ferreira EG / Campus
Pampulha

Alameda das
Acácias, nº 70

sala 120 B –
São Luiz

2ª feira (19h às 22h)
3ª feira (19h às 22h)
5ª feira (19h às 22h)

Período: agosto a
setembro/2022

Fábio Cândido Borges

Maria Isabela Gonçalves Gomes Pacheco

Observações:

A matrícula será realizada pela internet, no período de 09 de maio a 20 de maio de 2022.



Etapas da Matricula (etapas 1 e 2 são simultâneas):

1. pagar a taxa de matrícula (A primeira parcela do curso deverá ser quitada no ato
da matrícula). O interessado deverá solicitar a emissão do DAE – Documento de
Arrecadação Estadual - à unidade financeira da Fundação João Pinheiro, por meio
do endereço eletrônico (mensalidade@fjp.mg.gov.br) informando nome, CPF,
endereço completo, valor e finalidade. Informação complementar acerca da
efetivação do pagamento poderá ser solicitada à Divisão Contábil Financeira, pelo
telefone (31) 3448- 9582, no horário entre 9:00-12:00 e 13:00-17:00

2. assinar o contrato referente a prestação de serviços, via cadastro de usuário
externo no SEI
(https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&i
d_orgao_acesso_externo=0), conforme explicado nos documentos anexados (Em
caso de dúvida, enviar e-mail para seimg@fjp.mg.gov.br)

3. Enviar e-mail com o DAE, o comprovante de pagamento, cópia do documento
de identificação e um comprovante de endereço digitalizado para os dois e-mails:
srca@fjp.mg.gov.br e sacb@fjp.mg.gov.br

4. Entregar os documentos na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico no
primeiro dia de aula.

Documentos Necessários para a Matrícula:

● original e cópia do documento de identidade (documento de valor legal
equivalente - identidades funcionais, carteira de trabalho e carteira nacional
de habilitação, com foto);

● original e cópia do CPF;
● original e cópia da certidão de nascimento/casamento;
● original e cópia (frente e verso) do diploma de graduação ou documento

equivalente;
● uma foto 3x4;
● comprovante de endereço com até 3 meses;
● formulário “Cadastro do Aluno”, devidamente preenchido, impresso e

assinado – modelo padronizado disponível no site da Escola de Governo -
Fundação João Pinheiro (http://www.eg.fjp.mg.gov.br);

● DAE quitada e o comprovante de pagamento referente à primeira parcela,
conforme disposto no item 4.3.
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