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NORMA ESPECÍFICA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA INGRESSO NO CORPO DISCENTE DO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO “LEGISLATIVO E 

DEMOCRACIA NO BRASIL” – CLDB – 3ª TURMA, DA ESCOLA DO PARLAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

A Escola do Parlamento faz saber aos interessados, pela presente Norma, que o 

processo seletivo 01/2017 do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização 

“Legislativo e Democracia no Brasil” - CLDB, da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de 

São Paulo, na modalidade presencial, será realizado observando-se as normas discriminadas a 

seguir. 

1. DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

1.1 Poderão participar deste processo seletivo pessoas graduadas em curso 

superior reconhecido pelo MEC. 

1.2 O período de inscrições transcorrerá de 14 a 20 de outubro de 2016, no horário 

das 10h às 18h na Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, sediada no 

Viaduto Jacareí, nº. 100, Bela Vista, São Paulo – SP, sala 1302A, 13º andar.  

1.3 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta, pendente ou com 

fotocópia ilegível. 

1.4 A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou por procurador legalmente 

constituído e o candidato deverá apresentar cópia autenticada dos documentos a seguir 

relacionados ou cópias simples acompanhadas dos respectivos originais: 

I. Ficha de inscrição datada e assinada, conforme modelo do Anexo A desta 

Norma; 

II. RG ou outro documento oficial de identificação, com foto; 

III. Documento de identificação funcional, no caso de funcionário público ou a 

Portaria de nomeação, com número e data de publicação no Diário Oficial; 

IV. Diploma de graduação, devidamente reconhecido\registrado por órgão 

competente 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; 

V. Curriculum vitae, preferencialmente no formato lattes/CNPQ, disponível no 

endereço http://lattes.cnpq.br; 



VI. Projeto de estudo que explicite suas pretensões para o ingresso no CLDB, 

conforme modelo do Anexo B desta Norma; 

  

2. DAS VAGAS 

2.1 Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, sendo 24 (vinte e quatro) vagas 

reservadas para servidores públicos, para frequência em aulas presenciais na Escola do 

Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. 

2.2 A declaração de que o candidato é servidor público somente terá validade se 

entregue acompanhada da documentação exigida no item III do tópico 1.4 no momento da 

inscrição.  

2.3 O não cumprimento do disposto no inciso III do  subitem 1.4 desta Norma 

impedirá que o candidato concorra às vagas reservadas aos servidores públicos, passando a 

concorrer às vagas da ampla concorrência, não sendo aceito em nenhuma hipótese 

questionamento posterior a respeito da mudança.  

2.4 Após o encerramento do prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão ou  

exclusão,  a  pedido  do candidato, na lista de candidatos servidores públicos. 

2.5 Na hipótese de  constatação  de  declaração  falsa,  o  candidato  será  

eliminado  do processo seletivo  e,  se  houver sido matriculado,  ficará  sujeito  ao 

cancelamento de sua matrícula.  

2.6 O não preenchimento das  vagas  reservadas  aos servidores públicos implicará 

em abertura destas vagas aos candidatos da ampla concorrência. 

3. DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

3.1 O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização “Legislativo e 

Democracia no Brasil” terá duração de 360 horas, ao longo de 3 (três) semestres 

letivos, com previsão de início no mês de março de 2017.  

3.2 Constituem público-alvo os profissionais que atuam como servidores públicos 

municipais, estaduais ou federais, dirigentes de Organizações Não 

Governamentais, líderes comunitários e de movimentos sociais, assim como 

demais interessados na temática do Legislativo e da Democracia.   

3.3 O CLDB é gratuito e as aulas serão ministradas no período noturno, na sede da 

Câmara Municipal de São Paulo ou em local adjacente, no bairro da Bela Vista. 

3.4 A carga horária total do CLDB será distribuída na seguinte conformidade:  

Grade Curricular Carga horária em Período letivo 
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horas-aula 

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 

 

3.5 A íntegra do ementário das disciplinas pode ser consultada no Projeto Pedagógico 

do CLDB, disponível na página eletrônica da Escola do Parlamento. 

4. DA SELEÇÃO 

O processo seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção composta por 

avaliadores externos, contratados para esta finalidade e será composto por fase 

única de caráter classificatório, considerando: 

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. 

 

4.1.1 A nota final consistirá na somatória da pontuação nestes dois itens até o limite 

de, no máximo, 100 (cem) pontos. 

4.1.2 Serão considerados reprovados os candidatos que não alcancem o mínimo de 60 

(sessenta) pontos. 

 

4.2 Serão avaliados os seguintes critérios do Curriculum vitae, cada um deles 

recebendo uma nota, representada por um número inteiro entre 0 (zero) e 10 (dez): 



I.Aderência ao perfil de público-alvo prioritário para o CLDB; 

II.Exercício profissional presente e/ou passado compatível com o perfil prioritário de 

público-alvo; 

III.Potencialidade de multiplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso junto ao 

seu meio profissional e à sociedade. 

4.3 O projeto de estudo deverá ser elaborado pelo candidato na seguinte 

configuração:  

I. Digitação em fonte Times New Roman 12, com margem superior de 2,5 cm; 

inferior de 3 cm; esquerda e direita de 2 cm e espaçamento 1,5 cm; 

II. Conter, no máximo, 6 (seis) laudas incluindo a folha de rosto com a identificação 

do candidato. 

4.3.1 No corpo do projeto de estudo não poderá haver nome, rubricas, assinaturas ou 

qualquer elemento de identificação do candidato, sob pena de desclassificação. 

4.3.2 Serão avaliados os seguintes critérios do projeto de estudo: 

I. Correção no que diz respeito ao uso da Língua Portuguesa, em sua norma 

culta;  

II. Capacidade de redação, como clareza expositiva, coesão e coerência; 

III. Aderência ao conteúdo programático do CLDB e relevância da proposta de 

pesquisa para o avanço do conhecimento na área; 

IV. Exposição de questões relevantes sobre o Poder Legislativo e suas relações 

com o Estado e a Sociedade; 

V. Compreensão dos elementos da estrutura organizacional do Poder Legislativo 

no Brasil e das composições e relações político-partidárias na esfera municipal; 

VII. Exposição de propostas de multiplicação do conhecimento adquirido no 

CLDB junto ao seu meio profissional e à sociedade. 

4.5 Em caso de empate na pontuação, o desempate obedecerá aos critérios indicados 

na seguinte ordem: 

I. Maior nota no Projeto de Estudo; 

II. Maior nota na análise do Curriculum vitae. 

4.5.1 Persistindo o empate, a decisão final será de competência da Comissão de 

Seleção.  

5. DOS RESULTADOS 
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5.1 A lista dos candidatos aprovados terá caráter classificatório, em ordem 

decrescente, sendo formada pela nota final até o limite do número de 40 (quarenta) vagas. 

5.2 Para cada listagem de classificação prévia e definitiva publicada haverá uma 

relação com todos os candidatos aprovados (Lista Geral) e uma com os candidatos declarados 

como servidores públicos (Lista Específica). 

5.3 Caso haja desistência de algum candidato, a qualquer tempo, inclusive após a 

matrícula, a coordenação do CLDB poderá chamar os candidatos classificados fora do limite 

de vagas, obedecendo à sequência de classificação na Lista Geral e na Lista Específica, 

destinada aos candidatos aprovados e declarados como servidores públicos. 

5.4 O resultado preliminar estará disponível no dia 25 de novembro de 2016 na página 

da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, a partir das 18h. 

5.5 O resultado final, após apreciação de recursos, estará disponível até o dia 07 de 

dezembro de 2016 na página eletrônica da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São 

Paulo e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

6. DOS RECURSOS 

6.1 A interposição de recurso contra o resultado preliminar deverá ser apresentada 

pessoalmente na Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo nas datas 

indicadas no cronograma desta Norma. 

6.2 Serão rejeitados os recursos que não estiverem devidamente fundamentados ou, 

ainda, aqueles intempestivos. 

6.3 Admitir-se-á um único recurso para cada candidato. 

7. DAS MATRÍCULAS DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 

7.1 A matrícula dos candidatos aprovados será realizada pelo candidato no período de 

12 a 16 de dezembro de 2016, no horário das 10h às 18h na Escola do Parlamento da Câmara 

Municipal de São Paulo, sediada no Viaduto Jacareí, nº. 100, Bela Vista, São Paulo – SP, sala 

1302A, 13º andar. 

7.2 O não comparecimento do candidato, no prazo fixado para matrícula, implicará na 

sua desistência tácita, caso em que será excluído do processo seletivo. 

7.3 A desistência ou exclusão do candidato selecionado implicará na convocação de 

outros candidatos, obedecendo estritamente à ordem das Listas Geral e Específica de 



aprovados, os quais deverão efetuar a matrícula por ocasião do contato da Secretaria da 

Escola do Parlamento. 

7.4 A matrícula poderá ser feita pessoalmente, ou por procurador legalmente 

constituído, mediante apresentação de cópia autenticada dos documentos a seguir 

relacionados ou cópias simples acompanhadas dos respectivos originais: 

I. 2 (duas) fotos 3x4; 

II. Ficha Cadastral do Aluno preenchida; 

III. Documento de identificação; 

IV. Comprovante de endereço. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e a Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização poderão orientar, realizar e 

fiscalizar os trabalhos de Seleção Discente.  

8.2 Será eliminado, a qualquer tempo e, mesmo depois de matriculado, o candidato 

que, comprovadamente, tiver usado documentos e/ou informações falsas ou outros meios 

ilícitos para participar do Processo Seletivo.  

8.3 Os documentos citados nesta Norma, não sendo retirados após o encerramento 

do processo de Seleção Discente, terão destinação conveniente após 60 (sessenta) dias da 

divulgação do resultado final. 

8.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento tácito e a aceitação das normas 

e condições estabelecidas no Regimento Interno da Pós-Graduação Lato Sensu em nível de 

Especialização “Legislativo e Democracia no Brasil”, no seu respectivo Projeto Pedagógico e 

nesta Norma, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

8.5 Caso a Coordenação do CLDB decida alterar o número de vagas e/ou fazer sua 

redistribuição, isso será amplamente divulgado.  

8.6 À Coordenação do CLDB é reservado o direito de alterar o turno e/ou horário de 

início das aulas, bem como as datas de sua realização, dando a isso ampla divulgação, através 

dos meios de comunicação.  

8.7 A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo reserva-se o direito de 

não realizar o CLDB se não houver o número suficiente de candidatos.  

8.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e/ou pela 

Coordenação do CLDB. 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
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EVENTO DATA 

Publicação da Norma de Seleção no Diário 
Oficial do Município 

02 de setembro de 2016 

Inscrição dos candidatos 14 a 20 de outubro de 2016 

Publicação da homologação das inscrições  25 de outubro de 2016 

Publicação do resultado preliminar  25 de novembro de 2016 

Interposição de recurso contra esta Norma e 
contra a avaliação 

29 e 30 de novembro de 2016 

Resultado final do processo seletivo após 
interposição e julgamento de recursos 

07 de dezembro de 2016 

Matrícula 12 a 16 de dezembro de 2016 

 

 


