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Processo seletivo - 3ª Turma 

PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE 
ESPECIALIZAÇÃO

LEGISLATIVO E DEMOCRACIA NO 
BRASIL
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Estrutura e duração do programa
 Duração de 360 horas, ao longo de 3 (três) semestres  letivos, 
com previsão de início no mês de março de 2017
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Grade Curricular Carga horária em horas
-aula Período letivo

Teoria Política 60 1º semestre 2017
Relações entre Sociedade Civil e 

Estado: a experiência democrática no 
Brasil

60 1º semestre 2017

Poder Legislativo: natureza 
institucional, arquitetura 

organizacional e processo legislativo
60 2º semestre 2017

Gestão e administração pública no 
Brasil: fundamentos, conceitos e 

princípios
60 2º semestre 2017

Poder Local, Terceiro Setor e 
Participação Popular 60 1º semestre 2018

Didática do Ensino Superior e 
Metodologia da Pesquisa Científica 40 1º semestre 2018

Orientação de monografia 20 1º semestre 2018
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Forma de ingresso no Curso

O ingresso no Curso para o ano letivo de 2017 será por meio de 
classificação no Processo Seletivo, observadas as condições, 
procedimentos, regras e critérios descritos na Norma Específica de 
Seleção publicada no Diário Oficial da Cidade no dia 02/09/2016.

VALIDADE DO PROCESSO: O presente Processo Seletivo tem validade para 
o ano de 2017, não havendo reserva de vaga para semestres posteriores. 

INSCRIÇÕES: 14 a 20 de outubro de 2016, na Escola do Parlamento

VAGAS: Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, sendo 24 (vinte e quatro) 
vagas reservadas a servidores públicos
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O Processo Seletivo será composto por duas fases: 

I. Curriculum vitae, de caráter seletivo e classificatório, 
valendo, no máximo, 30 (trinta) pontos;

II. Projeto de estudo, de caráter seletivo, eliminatório e 
classificatório, valendo, no máximo, 70 (setenta) pontos.

Processo seletivo
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Apresentação dos seguintes documentos:

• Ficha de inscrição datada e assinada, conforme modelo do Anexo A;
• RG ou outro documento oficial de identificação;
• Documento de identificação funcional ou a Portaria de nomeação, com 

número e data de publicação no Diário Oficial;
• Diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso de graduação, 

com data da colação de grau ou Declaração da universidade de possível 
concluinte de curso de graduação no ano vigente;

• Curriculum vitae, preferencialmente no formato lattes/CNPQ, disponível 
no endereço http://lattes.cnpq.br; 

• Projeto de estudo que explicite suas pretensões para o ingresso no 
CLDB, conforme modelo do Anexo B desta Norma;

Inscrição
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1. OBJETO DE ESTUDO: questão, tema ou problema relacionado às 
discussões sobre Poder Legislativo e Democracia

2. JUSTIFICATIVA: relevância do estudo

3. PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: discussão teórico-
metodológica preliminar do objeto eleito

4. HIPÓTESES DA INVESTIGAÇÃO

5. CRONOGRAMA DE ESTUDO

6. MOTIVAÇÃO: principais razões para se candidatar ao processo 
seletivo 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRELIMINARES

Projeto de pesquisa
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A aprovação dependerá do número de vagas 
oferecidas e do sucesso em todas as fases do 
Processo Seletivo. 

A lista preliminar de candidatos aprovados para 
matrícula será divulgada no site 
www.camara.sp.gov.br/escoladoparlamento em 
25/11/2016 a partir das 18h. 

Resultados
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