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EDITAL Nº 03/CEGESP/2013 

 

A Coordenação do Curso de Pós Graduação em Nível de Especialização Lato Sensu, em 
Gestão Pública – Modalidade Educação à Distância, da Universidade Federal da Paraíba, 
oferecido por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, no uso de suas 
atribuições legais, convoca os candidatos classificados em seu Processo Seletivo, para 
efetuarem o cadastramento e matrícula para efeito de preenchimento de vaga e do vínculo ao 
curso, segundo as seguintes normas: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O cadastramento e matrícula no Curso de Pós Graduação em nível de especialização lato 
sensu, na modalidade de Educação a Distância, em Gestão Pública será feita nos dias 1, 2, 6 e 7 
de agosto de 2013  no polo de apoio presencial para o qual foi classificado. 

1.2 No ato do cadastramento e matrícula, o candidato deverá preencher e entregar a Ficha 
cadastral (Anexo I), apresentando no Polo de Apoio Presencial a seguinte documentação: 

1.2.1 Originais e cópias dos seguintes documentos:  

a) diploma de graduação em qualquer área do conhecimento (frente e verso); 
b) histórico escolar (carimbado e firmado pela autoridade competente do órgão emissor); 
c) Comprovante de votação das últimas eleições (2 turnos) ou certificado de quitação 

eleitoral;  
d) CPF; 
e) RG (obrigatoriamente carteira de identidade); 
f) Certidão de nascimento ou casamento; 
g) comprovante de vínculo empregatício ou de posse (para os candidatos que tem vínculo 

com o setor público); e 
h) certificado de reservista (para os candidatos do sexo masculino). 

1.2.2 Duas fotos 3x4. 

1.3 A falta de um dos documentos relacionados acima implicará no cancelamento da matrícula 
do candidato, não cabendo recurso, nem lhe sendo facultada a matrícula condicional. 

1.4 O candidato classificado, que não comparecer pessoalmente ou não constituir procurador 
para efetuar a matrícula inicial na data estabelecida, perderá o direito a sua vaga e será 



substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de classificação. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, 
comprovadamente, para realizar o Processo Seletivo tiver usado documentos e/ou informações 
falsas ou outros meios ilícitos. 

2.2. A não observância das disposições e instruções contidas neste Edital poderá acarretar a 
eliminação do candidato do presente Processo Seletivo. 

2.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

3. DOS LOCAIS DA MATRÍCULA 

Quadro 1 – Polos de Apoio Presenciais da UFPB 

POLOS CÓDIGOS COORDENADOR 
DO POLO 

E-MAIL ENDEREÇO 

Campina 
Grande 

07 Jacir Cordeiro de 
Souza 

polo.campinagrande@gmail.com Rua Santa Clara, S/N – Largo 
do Açude Novo – Centro (No 

prédio do Museu da Ciência, ao 
lado da integração, por trás do 
açude novo). Telefone: (83) 

8841-3018 
Conde 08 Manoel Nildo de 

Oliveira Lima 
uabpolocondepb@gmail.com Secretaria Municipal de 

Educação 
Rodovia-PB 018, Km 3.5 – 

Centro – CEP: 58322-00 
(agregado à Secretaria de 
Educação – Conde/PB) 

Telefone: (83) 8898-2949 
(Selda) / (83) 3298-1231 

(orelhão) 
Cuité de 
Mamanguape 

09 Maria Veralúcia da 
Silva Barbosa 

polo.cuitedemamanguape@gmail.com Escola M. E. F. M. Luís 
Joaquim dos Santos 

Rua da Matriz, S/N – Centro. 
Telefone: (83) 9353.3552 (Polo) 

| (83) 3623.1115 (Orelhão) 
Duas Estradas 10 Maria das Graças 

de Sousa Garcia 
gal.duasestradas@gmail.com Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Profa. Maria 
Dultra 

Rua Presidente Médici, 154 – 
Centro (Ao lado da quadra de 
esporte Francisco dos Santos) 

CEP: 58.265-000 
Telefone: (83) 3265-1030 -

ramal 31 



	  
João Pessoa 11 Rosa Núbia de 

Vasconcelos 
polouabjoaopessoa@gmail.com Centro de Capacitação de 

Professores  
Rua Ministro José Américo de 
Almeida (Beira Rio), 2727 – 

Expedicionários João Pessoa/PB 
– CEP: 58040-300 

Telefone: (83) 3214.7176 
 

João Pessoa, 12/07/2013 

 

 

Profa. Dra. RITA DE CÁSSIA DE FARIA PEREIRA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
ANEXO	  01	  –	  FICHA	  CADASTRAL	  DE	  MATRÍCULA	  

DADOS	  PESSOAIS	  
NOME	  COMPLETO	  
	  
FILIAÇÃO	  
PAI:	  
MÃE:	  
DATA	  DE	  NASCIMENTO:	  (dia/mês/ano)	   NATURALIDADE	  

	  
NACIONALIDADE	  
	  

ESTADO	  CIVIL	  

IDENTIDADE	  N.	  
	  

ÓRGÃO	  EXPEDIDOR	   CPF	  

ENDEREÇO	  (RUA,	  AV.	  PRAÇA)	   N.	  
	  

COMPLEMENTO	   BAIRRO	  
	  

CIDADE	  
	  

CEP	   UF	  

TELEFONE	  RESIDENCIAL	   CELULAR	  
	  

EMAIL	  
	  

POLO:	  

FORMAÇÃO	  
GRADUAÇÃO	  
	  
ESPECIALIZAÇÃO	  
	  
MESTRADO	  
	  

DADOS	  PROFISSIONAIS	  
EMPRESA/ÓRGÃO	  QUE	  TRABALHA	  
	  
CARGO/FUNÇÃO	   SETOR	  

	  
ENDEREÇO	  (RUA,	  AV.	  PRAÇA)	   N.	  

	  
COMPLEMENTO	   BAIRRO	  

	  
CIDADE	  
	  

CEP	   UF	  

TELEFONE	  COMERCIAL	   FAX	  
	  

	  
Declaro que as informações acima são verdadeiras.  

_____________________, _____/_____/2013 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) ALUNO(A)	  


