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EDITAL Nº 002 /2012

PROGRAMA DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DOS SERVIDORES

PROSER DA UFSJ

A Pró-Reitora de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Resolução /CONDI Nº 014, de 23 de dezembro de 
2009,  que  instituiu  o  PROGRAMA  DE  INCENTIVO  À  FORMAÇÃO  DOS 
SERVIDORES – PROSER, torna pública a abertura das inscrições para bolsas de 
estudo destinadas aos servidores da Universidade Federal  de São João del-Rei, 
regida  pelo  presente  Edital  e  pelas  normas  contidas  na  Resolução/CONDI  nº 
014/2009  e  pela  Resolução/CONDI  nº  004,  de  02  de  março  de  2011  e  pela 
Resolução/CONDI Nº 005, de 06 de setembro de 2012.

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Objetivo:

Contribuir  de  forma  efetiva  para  valorização,  formação,  desenvolvimento  e 
aperfeiçoamento  dos  recursos  humanos  da  Instituição  financiando  parte  das 
despesas  com  cursos  de  graduação  e  de  pós-graduação,  considerando  a 
disponibilidade orçamentária estipulada para o exercício de 2012.

1.2. Auxílio Financeiro:

O auxílio financeiro mensal será destinado aos servidores inscritos e selecionados 
no PROSER - Programa de Incentivo à Formação dos Servidores da UFSJ, sob a 
forma  de  ressarcimento  parcial  de  despesas  com cursos  de  Graduação  e  Pós-
Graduação lato sensu e stricto sensu, com tempo de duração definido nos incisos do 
art.  6º da Resolução/CONDI 014/2009 e inciso V incluído pela Resolução/CONDI 
005/2012.

1.3. Critérios para concessão:

Terá direito a participar do PROSER o servidor que satisfaça cumulativamente às 
seguintes condições:

a) Ser servidor ativo do quadro permanente e encontrar-se em pleno exercício de 
suas atividades na UFSJ;

b) Possuir ensino médio completo, se pretendente à formação de Graduação;

c) Possuir ensino superior completo, se pretendente à formação de especialização 
ou de mestrado;



d) Possuir mestrado completo, se pretendente à formação de doutorado;

e) Possuir diploma de doutorado, se pretendente à formação de pós-doutorado.

f) Estar matriculado como aluno regular,  conforme o caso, em curso de área de 
interesse  da  UFSJ,  presencial  ou  a  distância,  de  graduação  ou  especialização, 
autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação; de mestrado ou doutorado 
ou pós-doutorado recomendado pela Capes;

g)  Ter  remanescente  o  dobro  de  tempo  de  duração  do  curso,  necessário  para 
aposentar com seus proventos integrais.

1.4. Não poderá se inscrever neste edital o servidor que se enquadre em uma 
das seguintes situações:

a) Estiver freqüentando o curso na condição de aluno não regular, especial, ouvinte, 
inscrito em unidade ou qualquer outra condição discordante do disposto no inciso IV 
do Art. 3º da Resolução 014/2009/CONDI;

b) Já possuir diploma do mesmo nível em que estiver pretendendo a formação;

c) Tiver sendo beneficiado por bolsa de estudos de qualquer fonte, concedida por 
órgão de fomento ou pelo Proser;

d) Estiver afastado, em licença ou suspenso;

e) Estiver matriculado em curso sobre cuja área a UFSJ não tenha manifestado 
interesse;

f)   Estiver  usufruindo  do  Programa  de  Incentivo  à  Formação  dos  Servidores  – 
Proser, conforme editais anteriores.

1.5. Áreas de Interesse da UFSJ:

Administração,  Arquitetura  e  Urbanismo,  Artes,  Biologia,  Bioquímica,  Ciência  da 
Computação,  Ciência  da  Informação,  Ciências  Contábeis,  Comunicação,  Direito, 
Ecologia e Meio Ambiente, Economia,  Educação,  Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia,  Estatística,  Farmácia,  Filosofia,  Física,  Geografia,  História,  Letras, 
Libras,  Lingüística,  Matemática,  Medicina,  Música,  Psicologia,  Saúde  Coletiva, 
Secretariado, Segurança do Trabalho, Serviço Social, Teatro, Química, Zootecnia.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1.  Os servidores  interessados deverão protocolar,  pessoalmente,  o  pedido  de 
inscrição no Programa de Incentivo à Formação dos Servidores - PROSER junto a 
PROGP/SESED no campus CSA. Nos  campi fora de Sede (CAP, CCO e CSL) a 
documentação deverá ser entregue, conforme item 2.2, na secretaria da PROGP de 
cada campus. O período de inscrição será, impreterivelmente, nos dias 20 a 28 de 
setembro de 2012, nos horários: de 9h às 11h e de 14h30 às 17h.



2.2. Documentação Necessária:

a) Formulário próprio disponível neste link, devidamente preenchido;

b) Cópia de certificado de conclusão do ensino médio, no caso de pretendente à 
formação de graduação; cópia de diploma de curso superior, no caso de pretendente 
à formação de especialização ou mestrado; de diploma de mestrado, no caso de 
pretendente  à  formação  de  doutorado;  e  de  diploma de  doutorado,  no  caso  de 
pretendente à formação de pós-doutorado.

c) Cópia de comprovante de matrícula em curso de graduação ou especialização 
reconhecido ou autorizado pelo MEC; ou em mestrado, doutorado e pós-doutorado 
recomendado pela Capes; 

d)  Histórico escolar emitido pela instituição de ensino que relacione as unidades 
curriculares que o servidor já tenha cursado e estiver inscrito;

e) Declaração emitida pela instituição pública ou privada da duração normal do curso 
em que estiver matriculado;

f) Quadro de horário de disciplinas em caso de comprovação de incompatibilidade 
entre horário escolar e o horário de trabalho na UFSJ;

g) Justificativa do pedido de auxílio emitida pelo servidor interessado, modelo no 
link;

h) Ciência da Chefia Imediata, modelo no link.

i) Termo de Compromisso, modelo no link.

2.3.  Não  serão  aceitas  inscrições  condicionadas  à  apresentação  posterior  de 
qualquer um dos documentos solicitados, sendo analisadas somente as inscrições 
que apresentarem a documentação completa.

2.4. As inscrições no PROSER não excluem a necessidade de plena observância 
das normas e condições de afastamento para servidores da UFSJ,  previstas  na 
legislação vigente, especialmente as fixadas na Resolução/CONDI nº 014/2011 e 
suas alterações.

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/progp/proser/Termodecompromisso0022012.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/progp/proser/formulario_de_inscricaoproser0022012.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/progp/proser/Modelo_Ciencia_do_Chefe_Imediato_Proser_002-2012.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/progp/proser/Modelo_justificativa_Proser_002-2012.pdf


DO PROCESSO SELETIVO

3.1. Considerando o orçamento disponível,  as vagas serão distribuídas conforme 
tabela abaixo:

CURSO MODALIDADE VAGAS

Pós-doutorado Pública ou Privada 01
Doutorado Pública 02
Doutorado Privada 01
Mestrado Pública 02
Mestrado Privada 01
Especialização Pública 02
Especialização Privada 04
Graduação Pública 03
Graduação Privada 03

3.2  A  seleção  será  feita  obedecendo  aos  critérios  estabelecidos  no  Art.  16  da 
Resolução/CONDI Nº 014, de 23 de dezembro de 2009, alterado pela Resolução 
004, de 02 de março de 2011.

3.3 Caso não haja inscrições em todos os cursos, os recursos destinados às vagas 
não preenchidas serão remanejados para o curso com maior demanda. 

3.4. Para a concessão das bolsas deste Edital será considerada a data inicial de 1º 
de setembro de 2012, quando for o caso.

3.5. O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 08 de outubro de 
2012.

São João del-Rei, 13 de setembro de 2012

ADRIANA AMORIM DA SILVA
Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas


