
 

EDITAL ACADÊMICO n.º 05/2019. 

 

A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público 

comunica a abertura de processo seletivo para interessadas e interessados em participar 

do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em “Governança da Tecnologia da 

Informação”, na modalidade a distância, realizado pela Escola Superior do Ministério 

Público da União. 

1. O curso será realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, a qual é 

a entidade responsável pela realização do curso, notadamente quanto ao seu 

período e local (ambiente virtual), objetivos, organização curricular, cronograma, 

avaliação de aprendizagem, emissão de certificado e outras disposições contidas no 

edital próprio disponibilizado no site da ESMPU. 

2. O curso é destinado aos membros(as) e servidores(as) do Ministério Público 

brasileiro, inclusive servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, 

observados os requisitos a seguir descritos. 

3. Para participar da seleção, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: 

a) ser portador de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC; 

b) disponibilidade de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais para dedicação e 

participação nas atividades a distância; 

c) possuir conhecimento básico de uso da internet e do correio eletrônico; 

d) possuir acesso à internet banda larga para acompanhamento das 

atividades; 

e) ser estável até o último dia da efetivação da matrícula. 

4. Serão oferecidas 05 (cinco) vagas ao público alvo, previsto no item 2 deste edital. No 

caso de excesso de inscritos, a escolha será feita por sorteio eletrônico. 

5. As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de novembro de 2019 até às 12 horas 

do dia 10 de dezembro de 2019 e deverão ser efetivadas somente por meio de 

requerimento enviado ao endereço eletrônico da Unidade Nacional de Capacitação 

a saber, uncmp@cnmp.mp.br, contendo os seguintes dados: nome, matrícula, CPF, 

cargo, órgão de origem, números de telefone para contato e e-mail. 

5.1. O envio do requerimento acima é de inteira responsabilidade do usuário e a 

ausência de alguns dados cadastrais poderá acarretar o cancelamento da 

inscrição. 

5.2. Após o envio do requerimento, o candidato deve manter contato telefônico 

com a Unidade Nacional de Capacitação, por meio do número (61) 3315 9569, 

a fim de confirmar o recebimento do e-mail com os dados de sua inscrição. 
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6. No caso de excesso de inscritos, a seleção dos interessados até o número de vagas 

será feita por sorteio eletrônico, sendo os remanescentes mantidos como suplentes. 

6.1. No caso de o mesmo interessado ser sorteado em mais de um curso, deverá 

exercer direito de escolha imediatamente mediante contato telefônico 

realizado pela UNCMP. 

6.2. No caso de impossibilidade de contato telefônico acima, a escolha do curso será 

feita pela própria UNCMP. 

7. O resultado da seleção dos candidatos selecionados será divulgado a partir das 15 

horas do dia 10 de dezembro de 2019, na página da UNCMP, bem como por meio de 

contato telefônico e e-mail. 

8. Após a seleção dos inscritos, o candidato selecionado deverá confirmar sua 

participação mediante preenchimento e remessa, para o email da ESMPU informado 

no item 10.5, do Termo de Compromisso, documento que lhe será enviado ao e-mail 

antes informado.  

9. O candidato selecionado que não confirmar a participação, com o envio do Termo 

de Compromisso, será considerado desistente, sendo substituído pelo suplente. Por 

sua vez, a convocação do suplente será nos termos do item 07. 

10. Além do Termo de Compromisso, o candidato deverá encaminhar a ESMPU, entre 

os dias 10 de dezembro de 2019 à 10 de janeiro de 2020, os seguintes documentos: 

a) Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;  

b) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

c) Cópia do Título de Eleitor; 

d) Cópia comprovante de quitação eleitoral; 

e) Cópia de documento de quitação militar, para candidatos do sexo 

masculino; 

f) Cópia de comprovante de residência; 

g) Cópia do histórico escolar da graduação; 

h) Cópia do diploma de graduação em Instituição de Ensino Superior 

credenciada pelo MEC; 

i) Uma foto 3x4; 

j) Ficha de matrícula preenchida e assinada; 

k) Declaração de estabilidade. 

10.1. A documentação listada no item 10 deverá ser entregue diretamente ou 

remetida via correio, no seguinte local e endereço: Divisão de Registro 

Acadêmico (DIRA), localizada na ESMPU, no endereço: SGAS Av. L2 Sul, Quadra 

604, Lote 23, Brasília-DF, 1º subsolo, sala 22; 

10.2. Toda a documentação exigida para a matrícula deverá ser autenticada; 



 

10.3. A documentação poderá ser autenticada mediante conferência com o original 

assinada por servidor público, desde que não seja o próprio requerente. 

10.4. Serão aceitos documentos entregues/enviados à ESMPU até as 19h do dia 10 

de janeiro de 2020. 

10.5. O candidato deverá enviar a comprovação de postagem e documentação 

digitalizada constante no item 9, para o e-mail: 

registroacademico@escola.mpu.mp.br, até o dia 10 de janeiro de 2020.  

10.6. É de inteira responsabilidade do interessado garantir que toda a documentação 

exigida para a matrícula seja entregue à ESMPU no prazo estabelecido no item 

10.5. 

10.7. A efetivação da matrícula se dará pela DIRA, após a entrega, conferência e 

validação de toda a documentação. 

10.8. Somente será efetiva a matrícula dos candidatos que entregarem toda a 

documentação exigida.  

10.9. A não efetivação da matrícula dentro do prazo fixado será entendida como 

desistência por parte do candidato selecionado, estando sujeito às penalidades 

previstas no item 13 deste edital. 

 

11. Servidores em estágio probatório não poderão participar deste Programa de Pós-

Graduação. 

12. O discente da atividade acadêmica de que trata este edital que se desligar do 

Ministério Público antes de transcorrido período igual ao do curso, deverá ressarcir 

as despesas referentes à sua participação. 

13. O candidato a discente que, após assinar o Termo de Compromisso, desistir 

formalmente, abandonar as atividades de ensino a distância deverá ressarcir todas 

as despesas delas decorrentes e será suspenso de participar de nova atividade de 

ensino pelo período de 2 (dois) anos.  

14. O candidato selecionado declara estar ciente e de acordo com as condições 

propostas por meio do envio do Termo de Compromisso e documentos acima 

mencionados. 

15. O candidato deverá conhecer o projeto pedagógico do curso para esclarecimentos 

de informações sobre a estrutura e a concepção desta especialização.  

16. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Divisão de Atendimento  ao 

Corpo Acadêmico pelo e-mail inscricoes@escola.mpu.mp.br. 

17. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria-Geral da ESMPU. 

18. O discente selecionado por meio deste edital se compromete efetuar registro no 

Cadastro Nacional de Docentes da Unidade Nacional de Capacitação, junto ao site 
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do órgão, e disponibilizar-se como multiplicador do conhecimento adquirido junto 

ao Ministério Público brasileiro. 


