
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 2020 

Modalidade Presencial 

 

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO 

CURSO “ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS”  

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (FLACSO BRASIL) 

 

A Fundação Perseu Abramo torna aberta, para conhecimento dos(as) interessados(as), seleção de            

bolsistas 2020 para o Curso “Estado, Governo e Políticas Públicas” realizado pela Faculdade             

Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil), de oferecimento do diploma internacional           

“Maestría en Estado, Gobierno y Políticas Públicas”.  

 

Pela parceria vigente desde 2015, Fundação Perseu Abramo e Flacso-Brasil já ofereceram mais de              

500 bolsas para o Curso “Estado, Governo e Políticas Públicas” nas modalidades presencial em São               

Paulo e semipresencial nas cidades-polo de Belém/PA, Belo Horizonte/MG e Salvador/BA. 

 

Para o Processo Seletivo de 2020, serão selecionados até 50 (cinquenta) bolsistas, para a turma da                

modalidade Presencial do curso. 

 

O Curso Presencial, organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, terá aulas            

uma vez ao mês, sempre às sextas, sábados e domingos, das 8h às 18h, na cidade do Rio de                   

Janeiro/RJ 

 

As bolsas para os cursos, em ambas as modalidades, serão destinadas exclusivamente a filiados(as)              

do Partido dos Trabalhadores que possuam graduação completa em qualquer área do            

conhecimento e sejam aprovados(as) na Seleção de Bolsistas por ordem decrescente de            

classificação. É condição obrigatória para prosseguimento no processo seletivo, bem como para            

permanecer como bolsista no curso, estar regularmente filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores. 

 

Serão priorizados(as) candidatos(as) que não tenham mestrado e/ou doutorado. As bolsas           

oferecidas serão pagas diretamente à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) para            

 



 

a realização do Curso “Estado, Governo e Políticas Públicas” no ano de 2020 não podendo, sob                

hipótese alguma, ter seu valor transferido diretamente ao contemplado pela bolsa ou transferido             

para outro curso ou instituição.  

 

O Curso Flacso “Estado, Governo e Políticas Públicas”, realizado pela Faculdade Latino-Americana            

de Ciências Sociais (Flacso Brasil), tem o objetivo de oferecer formação específica na área de gestão                

de políticas públicas a gestores públicos, servidores de carreira, militantes de movimentos sociais,             

gestores de entidades da sociedade civil e profissionais atuantes no campo das políticas sociais que               

não possuam pós-graduação na área. 

 

O programa tem duração de 24 (vinte e quatro) meses, ao término do qual o(a) aluno(a) deve ter                  

concluído a sua dissertação, devidamente aprovada pela banca de defesa. A presença nas aulas é               

obrigatória, assim como a leitura da bibliografia indicada, a realização de atividades solicitadas, a              

realização de pesquisa e defesa de dissertação para banca de avaliação ao final do curso e o                 

cumprimento do calendário vigente para o curso no qual o(a) candidato(a) vier a ser aprovado. 

 

O Processo Seletivo de bolsistas destina-se a candidatos(as) que concluíram a graduação ou que              

estiverem concluindo seu curso de graduação com documentação comprobatória de conclusão até            

o dia 31 de dezembro de 2019. 

 

Para a realização do curso na modalidade presencial, é essencial que o(a) matriculado(a) tenha 8               

(oito) horas disponíveis de dedicação aos estudos semanalmente; possua acesso à internet e esteja              

presente nas aulas mensais às sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 18h. 

 

A realização de todas as disciplinas curriculares e suas respectivas atividades e a elaboração de               

pesquisa em formato de dissertação, apresentação, defesa e aprovação do trabalho final por banca              

avaliadora garante ao egresso do curso “Estado, Governo e Políticas Públicas” a obtenção do              

diploma internacional expedido pela FLACSO e o título de Magíster en Estado, Gobierno y Políticas               

Públicas. 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

 



 

1.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas entre 5 de agosto a 10 de setembro de                 

2019. A inscrição deverá ser realizada mediante preenchimento de formulário on line, no site              

da Fundação Perseu Abramo, disponível no seguinte endereço:        

http://sistema.fpabramo.org.br/inscricao/#/inscricoes 

 

1.2. Documentos exigidos para inscrição que deverão ser anexados no formulário on line: 

I. Documento de identificação (RG); 

II. Diploma, certificado ou declaração de conclusão da graduação; 

III. Histórico escolar de graduação; 

IV. Curriculum vitae; 

V. Carta de intenções (Anexo I) 

 

1.2.1. Os documentos deverão estar em formato .pdf, .png ou .jpeg. Não serão aceitos, sob               

nenhuma hipótese, outros formatos de arquivo. 

 

1.2.2. A inscrição somente poderá ser finalizada mediante o envio da documentação            

completa. 

 

1.2.3. O documento de currículo exigido é o Currículo Vitae. Sugere-se aos(às)            

candidatos(as) que possuem currículo Lattes que incorporem as informações do currículo           

Lattes no currículo Vitae a ser apresentado na documentação para inscrição. 

 

1.2.4. Os(as) candidatos(as) que estiverem concluindo a graduação devem apresentar o           

histórico de graduação e declaração da instituição de ensino com data indicativa da             

conclusão de graduação.  

 

1.2.5. Não serão aceitas declarações de conclusão de graduação com data posterior a 31 de               

dezembro de 2019. 

 

1.3. A Carta de intenções (Anexo I) deve conter até 4.000 caracteres (de 1,5 a 2 páginas) e deve ser                    

elaborada como texto de modo a responder às seguintes questões: 

 

 



 

a) Quais os motivos que o levam a candidatar-se a este curso?  

b) Em que medida esse curso se relaciona com sua atividade profissional, social etc.? 

c) Qual seu envolvimento com movimentos sociais ou a formulação ou gestão de            

políticas públicas ou ainda com movimentos sociais da área? 

d) Apresentar qual a proximidade com tema e com o curso: realizou cursos anteriores             

na área de gestão de políticas públicas ou em áreas próximas? Possui conhecimento             

e/ou leituras gerais sobre políticas públicas? Quais? 

e) Relatar qual tema ou problema de pesquisa teria interesse em aprofundar no curso             

e produzir trabalho final. Ainda sobre isso, cabe responder: qual a motivação para a              

escolha, qual a bibliografia que conhece, qual o contato que já possui com o tema e                

qual a relação do problema/tema de pesquisa com sua atuação profissional ou            

militante. 

 

1.3.1. Todas as questões devem estar respondidas no texto apresentado pela carta de             

intenção a ser entregue. 

1.3.2. O tema/problema a ser desenvolvido no projeto final (Item 1.5., questão e) é item               

obrigatório e será avaliado.  

 

1.4. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

1.5. Ao finalizar sua inscrição no sistema do site da Fundação Perseu Abramo, o candidato receberá                

e-mail de confirmação e poderá verificar o status de sua candidatura no seguinte endereço:               

http://sistema.fpabramo.org.br/inscricao/#/inscricoes 

 

1.6. Quaisquer casos omissos a este edital, serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

1.7. Ao inscrever-se na seleção, o(a) candidato(a) estará reconhecendo sua aceitação das normas             

estabelecidas neste Edital. 

 

1.8. A Fundação Perseu Abramo e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais se reservam o               

direito de não prosseguir com o processo seletivo na modalidade presencial caso o número de               

inscrições confirmadas for inferior a 100 (cem).  

 

 



 

1.9. Em 29 de Outubro de 2019 serão divulgadas no site da Fundação Perseu Abramo as listas de                  

candidatos com inscrições homologadas, aptos a prosseguir para próxima etapa. 

 

2. SELEÇÃO: 

 

2.1. A seleção compreende duas etapas eliminatórias: Etapa I. Análise de Currículo e Carta de               

Intenções; Etapa II. Prova escritas de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e Prova Dissertativa              

sobre o tema “Estado, Governo e Políticas Públicas” com bibliografia indicada neste edital (vide              

anexo II). 

 

2.2. A Seleção de Bolsistas compreenderá as seguintes fases (Cronograma em 5.2): 

I. Inscrição e envio de documentos 

II. Homologação das inscrições  

III. ETAPA I: avaliação dos currículos e cartas dos candidatos 

IV. Resultados das ETAPA I, convocados para a ETAPA II 

V. ETAPA II: prova dissertativa e prova de língua estrangeira. 

VI. Publicação do Resultado Final, convocação para a matrícula. 

 

3.3. Etapa I – Análise de currículo e Carta de Intenções (etapa eliminatória): Nesta etapa, serão                

analisados todos os currículos e cartas de intenções dos(as) candidatos(as) que tiverem sua             

inscrição homologada. Serão considerados(as) aprovados(as) para realização das provas escritas          

somente os(as) candidatos(as) que forem avaliados(as) como aprovados(as) de acordo os critérios            

de avaliação (Ver item 4.1). A lista de aprovados na ETAPA I e convocados para a ETAPA II será                   

divulgada no site da Fundação Perseu Abramo em 8 de Novembro de 2019, a partir das 17h, horário                  

de Brasília. 

 

3.3.1. Somente serão analisados os currículos e as cartas dos(as) candidatos(as) que tiverem             

sua inscrição homologada e publicada no site da Fundação Perseu Abramo           

(www.fpabramo.org.br). 

 

3.4. Etapa II – Provas Escritas (etapa eliminatória): Esta etapa é composta da realização de duas                

provas: 

 

http://www.fpabramo.org.br/


 

 

I – Prova de línguas estrangeiras:  

 

Compreensão de texto em idioma estrangeiro (inglês ou espanhol, escolhido pelo(a)           

candidato(a) no momento da inscrição no processo seletivo). A prova consistirá na leitura de              

1 (um) texto no idioma escolhido, com a redação de um resumo em português (não uma                

tradução) e um comentário. Essa prova privilegia a compreensão global (não fragmentada)            

do texto original e a expressão em português. É permitida a utilização de um dicionário na                

língua escolhida e em versão impressa para a realização da prova. 

 

II - Prova escrita dissertativa:  

 

O(a) candidato(a) deverá responder às questões apresentadas em prova que versará sobre o             

tema “Estado, Governo e Políticas Públicas” de forma dissertativa. A indicação bibliográfica            

para a realização dessa prova está no anexo II do presente edital.  

 

3.4.1. A prova para seleção do Curso Flacso “Estado, Governo e Políticas Públicas” será              

realizada em 7 de Dezembro de 2019, das 13h às 17h, horário de Brasília, na cidade do Rio                  

de Janeiro/RJ, em local a ser divulgado por e-mail aos(às) aprovados(as) na ETAPA I. 

 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

4.1. Etapa I eliminatória: Análise de Currículo e Carta de Intenções. Serão considerados(as)             

aptos(as) nesta primeira etapa e poderão seguir para a segunda etapa os(as) candidatos(as) que se               

adequarem aos critérios solicitados no presente edital.  

 

4.1.1. A análise de currículos e cartas será realizada a partir dos seguintes critérios: A)               

Adequação do perfil, experiência acadêmica e projeto/tema de interesse do candidato           

apresentado à proposta do programa e temas correlatos ao curso (40%); B) Adequação da              

experiência e perfil profissional do(a) candidato(a) à proposta do curso “Estado, Governo e             

 



 

Políticas Públicas” (30%); ; C) Adequação da experiência e atuação do(a) candidato(a) junto a              

entidades da sociedade civil e movimentos sociais (30%). 

 

4.1.2. A comissão de seleção atribuirá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos à Carta de Intenções e ao                   

Currículo de todos(as) os(as) candidatos(as) que tiverem sua inscrição homologada. 

 

4.1.3. Serão considerados(as) aptos(as) para a realização da prova todos(as) os(as)           

candidatos(as) que obtiverem acima de 7 (sete) pontos na Etapa I. 

 

4.1.4. Em caso de empate, serão resolvidos, sucessivamente, por a) não ter mestrado e/ou              

doutorado; b) não estar com matrícula ativa em outras modalidades de cursos oferecidos             

pela Fundação Perseu Abramo.  

 

 

4.2. Etapa II: será constituída pela Prova de Línguas Estrangeiras e Prova Dissertativa conforme o               

item 3.4. 

 

4.2.1. Prova de Língua Estrangeira: a prova tem a finalidade de avaliar a capacidade de               

compreensão de textos em língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) pertinentes aos temas do             

programa do Curso. 

4.2.1.1 A prova é apenas eliminatória não sendo atribuídos pontos ou notas em sua              

avaliação. 

4.2.1.2. Referente à prova de língua estrangeira, o(a) candidato(a) será avaliado(a)           

pela capacidade básica de compreensão de texto na língua escolhida. 

4.2.1.3. A comissão de seleção atribuirá à prova de língua estrangeira os conceitos de              

“Apto” ou “Não apto”. 

4.2.1.3. Os(as) candidatos(as) que obtiverem o conceito “Não apto” serão          

considerados(as) eliminados(as) do processo seletivo. 

 

4.2.2. Prova Dissertativa sobre tema “Estado, Governo e Políticas Públicas”: a prova tem a              

finalidade de avaliar a capacidade de escrita e reflexiva sobre temas concernentes ao             

programa do curso e à compreensão e conhecimento da bibliografia indicada em edital. 

 



 

 

4.2.2.1. A prova dissertativa é considerada eliminatória e classificatória. 

4.2.2.2. A prova será constituída por: três questões de tema amplo sobre “Estado,             

Governo e Políticas Públicas”, que poderão articular obras e textos referidos           

na“Bibliografia Geral” no (anexo II), bem como temas pertinentes ao escopo do            

curso.  

4.2.2.3. Todos(as) os(as) candidatos(as) deverão obrigatoriamente responder a uma         

questão deduas questões apresentadas na prova dissertativa. O(A) candidato(a) que          

não responder a qualquer uma das questões será considerado eliminado(a) do           

processo seletivo. 

4.2.2.4. Referente à prova dissertativa, os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) de          

acordo com os seguintes requisitos: a) redação clara e consistente (30%); b) domínio             

do conteúdo da bibliografia indicada pelo edital (30%); c) capacidade reflexiva e            

crítica de contextualização teórico-metodológica, do ponto de vista dos temas          

apresentados (40%).  

4.2.2.3. A comissão de seleção atribuirá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos para cada               

prova. 

4.2.2.4. Serão considerados(as) eliminados(as) do processo seletivo todos(as) os(as)         

candidatos(as) que não obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

4.2.2.5. É terminantemente proibido o uso de celular durante a realização da prova.             

Qualquer candidato(a) que tiver uso de celular verificado pelo fiscal de sala no             

momento da prova será eliminado do processo seletivo. 

4.2.2.6. É proibido qualquer registro fotográfico de qualquer folha da prova. A ação             

de fotografar, se verificada pelo fiscal de sala, eliminará o(a) candidato(a) do            

processo seletivo. 

 

4.4. Da composição da nota final: 

 

4.4.1. Os(as) candidatos(as) receberão notas de 0 (zero) a 10 (dez) em cada uma das etapas. 

4.4.2. A nota final será composta pela média simples das notas em cada etapa da seleção da                 

seguinte forma: 

50% x Nota da Etapa I + 50% x  Nota da Etapa II = Média Final Do Candidato 

4.4.3. Serão aprovados(as) para a bolsa com direito a vaga no Curso Flacso “Estado, Governo               

e Políticas Públicas” somente os(as) candidatos(as) que obtiverem desempenho igual ou           

 



 

superior a 6,0 (sete) na média final, limitando-se as bolsas aos 50 (cinquenta) primeiros              

colocados para as turmas de cada cidade-polo da modalidade semipresencial. 

4.4.4. Se dois(duas) ou mais candidatos(as) obtiverem a mesma nota final, será utilizada a              

nota da Etapa I como critério de desempate. Persistindo o empate, serão priorizados(as)             

candidatos(as) que não tenham mestrado e/ou doutorado. Caso persista o empate, terá            

prioridade o candidato com maior idade. 

 

4.5. A ausência de qualquer documento obrigatório exigido neste edital no processo de inscrição              

será considerada desistência do(a) candidato(a) do processo seletivo. 

 

4.6 É condição obrigatória para prosseguimento no processo seletivo, bem como para permanecer             

como bolsista no curso, estar regularmente filiado(a) ao Partido dos Trabalhadores. 

 

4.7. A ausência do(a) candidato(a) em qualquer etapa da seleção será considerada desistência do              

processo seletivo. 

 

4.8. Para fins de atribuição de bolsas, os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão classificados por             

ordem decrescente da média final obtida nas diversas etapas do processo de Seleção. 

 

4.9. Se o número de candidatos(as) aprovados(as) for menor que o número de vagas estabelecidas               

neste Edital, as vagas restantes não serão preenchidas. 

 

 

5. LOCAL DAS PROVAS E CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. Local 

 

5.1.1. A prova escrita será realizada na data de 7 de dezembro de 2019, das 13h às 17h,                  

horário de Brasília, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O endereço para a realização da prova será                 

divulgado por e-mail aos aprovados na Etapa I e convocados para a Etapa II. 

 

5.1.2. Para a realização das provas o(a) candidato(a) deve portar documento original de             

 



 

identificação. 

 

5.1.3. Não será permitido o ingresso na sala depois do início das provas. 

 

4.2. Datas e horários 

 

Etapas do Processo Datas e Horários 

Inscrição 05/08/2019 a 10/09/2019 

Divulgação de lista de inscrições homologadas 29/10/2019, a partir das 17h,     

horário de Brasília 

Resultado da ETAPA I da Seleção de bolsistas (análise de Currículo e            

Carta de Intenções) e convocação para a realização da ETAPA II 

08/11/2019, a partir das 17h,     

horário de Brasília 

ETAPA II: Provas Dissertativas e de Conhecimento em Língua Estrangeira          

em Rio de Janeiro/RJ para todos os aprovados na ETAPA I 

07/12/2019 das 13h às 17h,     

horário de Brasília 

Divulgação da Lista de Aprovados(as) na Seleção do Curso “Estado,          

Governo e Políticas Públicas” - Modalidade Presencial 

15/01/2020, a partir das 17h,     

horário de Brasília 

Matrícula e Início das aulas Fevereiro de 2020 

 
 

 

6. INFORMAÇÕES FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO 

 

Endereço:  Rua Francisco Cruz, 234, V. Mariana - São Paulo/SP 

Site: https://fpabramo.org.br/ 

E-mail: selecao.cursos@fpabramo.org.br 

Telefone:  

 

 

  

 



 

ANEXO I 

Modelo para Carta de Intenções 

Inscrição para o Curso “Estado, Governo e Políticas Públicas” 

Nome Completo:____________________________________________________________________ 

 RG:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ANEXO II 

BIBLIOGRAFIA INDICATIVA PARA A PROVA DISSERTATIVA 

 

Bibliografia Geral 

AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,            
2016. 

DI GIOVANNNI, Geraldo; NOGUEIRA, Marco Aurélio. Dicionário de políticas públicas. 2ª Ed.            
São Paulo: Fundap; Editora Unesp, 2015.  

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1976,            
Segunda Parte “A formação da ordem social competitiva”, p. 149-200. 

FONSECA, Ana; FAGNANI, Eduardo. Políticas sociais, desenvolvimento e cidadania.         
Economia, distribuição da renda e mercado de trabalho. Vol. 1. São Paulo : Editora Fundação               
Perseu Abramo, 2013. Disponível em:     
http://www.fpabramo.org.br/publicacoesfpa/wp-content/uploads/2015/08/PoliticasSociais-Vol01.pdf 

MATUS, Carlos. Adeus, Senhor Presidente: Governantes, Governados. São Paulo: Edições          
Fundap, 1997.  

PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo - Colônia. São Paulo: Companhia das             
Letras, 2011, Capítulo  “Sentido da colonização”, p. 13-32. 

 

 

 

 

 

 


