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EDITAL No  003/2021 

 

 

VAGAS REMANESCENTES DO EDITAL 001/2021 

 ESPECIALIZAÇÕES EM GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA 

 E GESTÃO DE PESSOAS E MARKETING 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A direção do Centro e Gestão e Negócios (CGEN) e as Coordenações dos Cursos de 

Especialização em Gestão Financeira e Controladoria e Gestão de Pessoas e Marketing da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições legais, faz saber aos 

interessados que estão abertas as inscrições para o preenchimento das VAGAS 

REMANESCENTES do processo seletivo para os Cursos Superiores de Pós-Graduação Lato 

Sensu em nível de Especialização, com ingresso no período de 03/05/2021 a 13/06/2021, 

conforme discriminado na tabela abaixo.  

 

CURSO NÚMERO DE VAGAS REMANESCENTES 

Gestão de Pessoas e Marketing 30 

Gestão Financeira e Controladoria 30 

 

OBS: As aulas dos cursos de especialização terão início em 14/05/2021 e serão quinzenais. 

Conforme forem fazendo as inscrições e matrícula, os alunos já poderão participar das aulas do 

curso. 

 

2 - DA INSCRIÇÃO  

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 03/05/2021 a 13/06/2021, exclusivamente 

através do preenchimento do formulário de inscrição contido no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86vzxwZMS6an_ID604g3NoMqo3AQbf1SAppk3

90gYeWyHHw/viewform?usp=sf_link 

 

2.2. No ato da inscrição o candidato deverá escanear e anexar ao formulário de inscrição os 

seguintes documentos: 

 

a) Requerimento de matrícula assinado (ANEXO I) 

a) Cópia da Carteira de identidade e do CPF; 

b) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

c) Cópia da Certidão de casamento, caso haja alteração no nome da candidata; 

d) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou 

documento que comprove que o candidato colará grau no curso de graduação antes do início deste 

Curso de Especialização. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86vzxwZMS6an_ID604g3NoMqo3AQbf1SAppk390gYeWyHHw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe86vzxwZMS6an_ID604g3NoMqo3AQbf1SAppk390gYeWyHHw/viewform?usp=sf_link


  

 

 

e) Cópia do último contra-cheque, se servidor da UFG/UFCAT. 

 

2.3. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado 

internacional. 

 

2.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de 

forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 

3.1. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 

 

3.2. Se a documentação estiver em conformidade com os regulamentos dos cursos, será enviado 

ao candidato um e-mail contendo as instruções para a matrícula, juntamente com o boleto de 

pagamento da taxa de matrícula de R$55,00 (cinquenta e cinco reais). 

 

3.3. Realizada a matrícula, o aluno já poderá participar das aulas do curso.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo 

contidas nos comunicados,  neste edital e no edital 001/2021. 

 

4.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Conselho Diretor do Centro de Gestão e 

Negócios – CGEN da Universidade Federal de Goiás (UFG), em primeira instância. 

 

Catalão, 29 de Abril de 2021. 
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