
MIISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL Nº 046, de 10 de setembro de 2002

INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E
MARKETING

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico - DERCA torna público que, no período
de 12 de setembro a 11 de outubro de 2002, estarão abertas as inscrições à seleção para o Curso de Pós-
Graduação em Administração de Recursos Humanos e Marketing, em nível de especialização, conforme
descrito a seguir.

1 -  Número de Vagas: 33 (trinta e três). Destas 03 (três) serão destinadas a servidores da UFSM, em
forma de bolsa de estudos.

2 - Clientela: profissionais portadores de Diploma de Graduação.
3 - Documentação:
3.1 - formulário de inscrição fornecido pelo DERCA, devidamente preenchido.
3.2 - cópia do Diploma e do histórico escolar;
3.3 - "Curriculum  Vitae" documentado;
3.4 - cópia da Cédula de Identidade, do Título Eleitoral e do comprovante de quitação com o Serviço

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

Banco do Brasil, Agência 3602-1, c/c170500-8, código 153164152384141.
3.7 - a responsabilidade pela entrega da documentação é exclusivamente do candidato.
4  - Critério e data de seleção:
4.1 – a seleção será realizada mediante análise do “Curriculum Vitae” nos dias 14 e 15 de outubro de

2002, na Coordenação do Curso.
5 – Divulgação do Resultado: 16 de outubro de 2002, no DERCA, no site www.ufsm.br e na

Coordenação do Curso.
6 - Matrícula: no período de 17  a 23 de outubro de 2002, na FATEC, sala 213, prédio do Centro de

Tecnologia, no horário das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min.
6 –  Valor da Matrícula: R$ 600,00 (seiscentos reais) no ato da matrícula e mais 08 (oito) prestações

de R$ 300,00 (trezentos reais) pagáveis até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir do mês de novembro de
2002.
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7 - Início do Curso: 23 de outubro de 2002, sala 503, às 19 horas, prédio do Centro de Ciências
Sociais e Humanas.

8 - Características do Curso:
8.1 - Carga-horária: 360 (trezentos e sessenta) horas-aula,
8.2 – de natureza temporário, ministrado às quartas e quintas-feiras, no horário das 19h às 22h40min,

no ano de 2002 e às segundas, terças e quartas-feiras mesmo horário no ano de 2003.
8.3 – previsão de término: 09 de setembro de 2003.
9 - Local e Horário de Inscrição: no Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA), sala

345, Prédio da Administração Central, no horário das 08 às 11h30min e das 13 às 17 horas.

                                                                                         CEZAR FLORES
                                                                                          Diretor
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