
MIISTÉ RIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL Nº 044, de 05 de agosto de 2002

INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓ S-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE ORGANIZAÇ Õ ES BANCÁ RIAS

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadê mico - DERCA torna público que, no período
de 12 a 23 de agosto de 2002, estarã o abertas as inscriçõ es à seleçã o para o Curso de Pós-Graduaçã o em
Gestã o de Organizaçõ es Bancárias, em nível de especializaçã o, conforme descrito a seguir.

1 -  Número de Vagas: 35 (trinta e cinco), sendo 03 (trê s) vagas reservadas para servidores da
UFSM.

2 - Clientela: profissionais diplomados, preferencialmente em Administraçã o ou de áreas afins
(Ciê ncias Contábeis e Ciê ncias Econômicas).

3 - Documentaçã o:
3.1 - formulário de inscriçã o fornecido pelo DERCA, devidamente preenchido.
3.2 - cópia do Diploma substituível até a matrícula, pelo Certificado de Conclusã o do Curso;
3.3 - "Curriculum  Vitae" documentado;
3.4 - histórico escolar;
3.5 - cópia da Cédula de Identidade, do Título Eleitoral e do comprovante de quitaçã o com o Serviço

Militar;
3.6 - comprovante de pagamento da taxa de inscriçã o no valor de R$ 30,00 (trinta reais), recolhida no

Banco do Brasil, Agê ncia 3602-1, c/c170500-8, código 153164152384141.
3.7 - a responsabilidade pela entrega da documentaçã o é exclusivamente do candidato.
4  - Critérios de seleçã o:
4.1 - análise do "Curriculum Vitae", dia 26 de agosto de 2002;
5 - Divulgaçã o do Resultado: dia 27 de agosto de 2002, no Departamento de Ciê ncias

Administrativas, no site www.ufsm.br e no DERCA.
6 -   Matrícula: no período de 28  a 30 de agosto de 2002, na FATEC, sala 213, prédio do Centro de

Tecnologia, no horário das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min.
7 - Início do Curso: 30 de agosto de 2002, às 19 horas, prédio do Centro de Ciê ncias Sociais e

Humanas.
8 - Características do Curso:
8.1 - Carga-horária: 375 (trezentos e setenta e cinco) horas-aula, ministrado às sextas-feiras (noite) e

sábado (manhã  e tarde).
8.2 - ediçã o única.



9 - Local e Horário de Inscriçã o: no Departamento de Registro e Controle Acadê mico (DERCA), sala
345, Prédio da Administraçã o Central, em horário de expediente.

                                                                                         CEZAR FLORES
                                                                                          Diretor


