
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2017 
  
SELEÇÃO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR A SEREM 
REALIZADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA – ALE/RR. 
 
O PRESIDENTE DA ALE-RR no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe 
os incisos I e III, do Art. 3º, da Resolução Legislativa Nº 017/11, torna pública a seleção de 
candidatos para admissão no Curso de Especialização em Contratação Pública e Especialização 
em Política e Representação Parlamentar. 
 
1. DOS OBJETIVOS DOS CURSOS 
O curso tem como objetivo formar especialistas, aperfeiçoar o conhecimento e a qualificação de 
profissionais que trabalham na ALE/RR nas áreas de Contratação Pública e de Política e 
Representação Parlamentar. 
  
2. DA REALIZAÇÃO DO CURSO 
2.1. O prazo de vigência do Curso será de 14 (quatorze) meses, contado da data da publicação 

deste edital, estando ainda impossibilitado a protelação do prazo, portanto, 
IMPRORROGÁVEL  

2.1. Carga Horária: 360 horas para o Curso de Especialização em Contratação Pública e 360 
horas e para o Curso de Especialização em Política e Representação Parlamentar. 

2.2. Local de Realização: Escola do Legislativo do Estado de Roraima, localizada na Rua Profº 
Agnelo Bitencourt, 213 – Centro, Boa Vista - RR. Ressalvada a possibilidade de realização 
em prédio alternativo mediante divulgação prévia. 

2.3. Horário das Aulas/Dias Preferencialmente: das 18 h às 22 h, de segunda-feira a sexta-feira 
(20 h/aula), das 8 h às 12 h e das 14 h às 18 h (8 h/aula), nos sábados e das 8 h às 10 h, no 
domingo (2 h/aula), totalizando 30 h/aula/semana, ressalvada ainda a possibilidade 
excepcional de agendamento em outro horário, se for o caso. 

2.4. Especificações dos Cursos 
2.4.1. Os cursos de especialização objetos deste Edital correrão conforme especificações 

abaixo: 
2.4.1.1. Especialização em Contratação pública 
 

Nº Disciplina SIGLA Carga Horária 

01 Fundamentos de Direito Público FDP 30 

02 Contratação Pública de Bens e Serviços CPBS 60 

03 Exigibilidade de Licitação Pública ELP 60 

04 Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 
Pública 

DIL 30 

05 Contrato Administrativo CA 30 

06 Sanções Administrativas em Licitação 
Pública e Contrato Administrativo 

SALP 30 

07 O Controle das Contratações Públicas CCP 30 

08 Responsabilidade Civil Pré-contratual, 
Contratual e extracontratual dos 
poderes públicos. 

RC 30 

09 Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Científica 

MTPC 60 

Carga Horária Total: 360 

 
2.4.1.2. Especialização em Política e Representação Parlamentar. 
 

Nº Disciplina SIGLA Carga Horária 

01 Fundamentos de Teoria Política FTP 30 

02 Política, Democracia e Constituição PDC 30 

03 Sistema Eleitoral e Partidário SEP 30 

04 Jurisdição Eleitoral, Direitos Políticos e 
Processo Político-Eleitoral 

JEDP 30 

05 Processo Legislativo Constitucional PLC 30 
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06 Processo Legislativo Estadual e 
Municipal 

PLEM 30 

07 Técnica Legislativa TL 20 

08 Processo Legislativo Aplicado PCA 20 

09 Organização do Estado e Controle de 
Constitucionalidade das Normas e do 
Processo Legislativo. 

OEC 20 

10 Parlamento e Políticas Públicas PPP 30 

11 Controle e Fiscalização Parlamentar CFP 30 

12 Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Científica 

MTPC 60 

Carga Horária Total: 360 horas/aula 

  
2.5. Os processos pedagógicos e administrativos dos Cursos oferecidos estarão submetidos ao 

Regimento Interno do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 
– CIESA. 

 
3. DOS CANDIDATOS 
3.1. Poderão inscrever-se os SERVIDORES interessados em um dos cursos oferecidos. 
3.2. Somente serão considerados os diplomas, declarações de conclusão e certificados 

conferidos na forma da legislação vigente, devidamente reconhecidos pelo Ministério de 
Educação e Cultura – MEC; 

3.3. Somente serão aceitos diplomas de graduação expedidos por Universidades estrangeiras 
nos termos do § 2° do art. 48 da Lei n° 9.394/96, reconhecido em Instituição de Ensino 
Superior no Brasil. 

  
4. DAS VAGAS 
4.1. Serão ofertadas o total de 135 (cento e trinta e cinco) vagas distribuídas em 02 (duas) 

turmas, sendo uma do Curso de Especialização em Contratação Pública e outra do Curso 
de Especialização em Política e Representação Parlamentar da seguinte forma: 

 

Curso Vagas 

Especialização em Contratação Pública 65 (sessenta e cinco) 

Especialização em Política e Representação 
Parlamentar 

70 (setenta) 

 
4.2. As vagas serão destinadas aos servidores que manifestarem interesse através da inscrição 

dentro dos termos e do prazo previsto respeitando os critérios descritos no item 5 (cinco) 
4.3. Na hipótese do não preenchimento total ou parcial das vagas, a Coordenação do Curso 

poderá, para efeito de máxima eficiência, adotar outros critérios para satisfação total desta 
hipótese. 

  
5. DAS INSCRIÇÔES  
5.1 Cumprimento dos seguintes itens: 

1) Período: As inscrições serão realizadas conforme as datas estabelecidas no 
cronograma descrito no item 10, através de formulário específico (Anexo I) 

2) Horário: das 9 h às 19 h, initerruptamente, nos dias de inscrição previstos neste edital 
3) Documentos comprobatórios: 

 Cópia autenticada ou cópia e original do contracheque. 

 Cópia autenticada ou cópia e original da carteira de identidade e CPF. 

 Cópia autenticada ou cópia e original Cópia do diploma de nível superior. 

 Cópia autenticada ou cópia e original do histórico escolar. 

 Currículum Vitae com comprovação. 

 Carta de recomendação da chefia do Setor em que o servidor está lotado (Anexo II). 

 Cópia autenticada ou cópia e original das nomeações e exonerações na ALE/RR 

 Memorial de justificativa de motivos que relacionam o Curso pretendido ao exercício 
profissional (máximo uma lauda) 



5.2. Os candidatos servidores da ALE/RR deverão inscrever-se na sede da Escola do Legislativo 
do Estado de Roraima, localizada na Rua Prof. Agnelo Bitencourt, 213 – Centro, Boa Vista 
– RR, portando os documentos comprobatórios exigidos no item 5.1; (tópico 3) 

5.3. Não serão aceitas inscrições por via postal, via fac-símile, via Internet, condicionais e/ou 
extemporâneas, apenas presencial ou por procuração. Neste caso será necessária cópia da 
procuração individual e da identidade do procurador; 

5.4. O Deferimento das inscrições dos candidatos aptos a participar da seleção está condicionada 
ao atendimento do estabelecido neste edital e será realizada após a análise dos documentos 
pela comissão de seleção indicada pela Coordenação do Curso, na forma do cronograma 
descrito no item 10; 

5.5. O aluno só fará jus ao certificado de conclusão após o cumprimento com êxito de todas as 
disciplinas e aprovação do trabalho de conclusão de curso – TCC. 

5.6. Em caso de demissão, exoneração ou retorno ao Órgão de origem, durante o período do 
curso, o aluno será automaticamente desligado do programa ou este arcará com o valor 
referente a diferença de tempo restante para a conclusão do Curso, se assim desejar, 
mediante acordo feito com a ALE/RR. 

  
6. DA SELEÇÃO 
6.1. Os candidatos serão selecionados considerando a classificação a partir de análise curricular, 

respeitado o número máximo de vagas por curso;  
6.1.1. Os critérios de classificação obedecerão a pontuação prevista na tabela abaixo, 

conforme os documentos comprobatórios que acompanham o currículo: Análise 
Curricular 

 

Critério Pontuação 

Exercício da atividade profissional na ALE/RR 
(de acordo com o item 5.1, 3), 7º tópico) 

1 – 5 anos 1,0 pontos 
6 – 10 anos 2,0 pontos 

11 anos ou + 3,0 pontos 

Especialização (Latu Sensu) 1,0 ponto por cada 

Mestrado (Stricto Sensu) 2,0 pontos por cada 

Doutorado (Stricto Sensu) 3,0 pontos por cada 

Publicações Acadêmicas (artigos, livros) 0,5 ponto por cada (Máximo 5 pontos) 

Cursos de Capacitação (Mínimo de 20 horas) 1,0 ponto por cada (Máximo 10 pontos) 

Memorial 4,0 pontos 

 
6.1.2. Na hipótese de existir empate entre os candidatos a serem classificados, considerar-se-

á: 
1) Tempo de serviço na ALE/RR 
2) A maior idade. 

  
7. DOS RECURSOS 
7.1. O recurso deverá ser apresentado atendendo às orientações e modelo constante no 

(ANEXO III); 
7.2. Todos os recursos só poderão ser apresentados nos dias estabelecidos pelo cronograma 

descrito no item 10, na Escola do Legislativo do Estado de Roraima, localizada na Rua Profº 
Agnelo Bitencourt, 213 – Centro, Boa Vista - RR; 

7.3. O prazo para entrar com recurso será das 9 h às 19 h do dia previsto por este Edital e de 
acordo com o  cronograma descrito no item 10; 

7.4. O resultado da análise dos recursos será divulgado na forma do item 11.1. 
7.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos: 
7.5.1. Pedidos de revisão de recursos; 
7.5.2. Recurso apresentado ao recurso; 
7.5.3. Recurso apresentado fora do prazo estabelecido no cronograma. 
  
8. DA MATRÍCULA 
8.1. A matrícula dos candidatos selecionados ocorrerá nos dias previstos conforme cronograma 

descrito no item 10, na Escola do Legislativo do Estado de Roraima, localizada na Rua Profº 
Agnelo Bitencourt, 213 – Centro, Boa Vista - RR, no horário de 09 h às 19 h, initerruptamente. 

8.2. O ato de matrícula será feito mediante a entrega de uma relação de documentos exigidos 
pela instituição CIESA e divulgados juntamente com o resultado final do processo seletivo. 



8.3. Perderá o direito à classificação obtida no curso e, consequentemente, à vaga, o candidato 
que não comparecer no período acima estipulado e que não apresentar, no ato da matrícula, 
toda a documentação exigida. 

  
9. DO INÍCIO DO CURSO 
9.1. À Coordenação do Curso ficará reservado o direito de alterar a data e o cronograma de início 

do mesmo, ou de disciplinas, bem como alterar a ordem de oferta das disciplinas. 
9.2. A ALE/RR e o CIESA não se obrigam a ofertar disciplinas de reposição para casos de 

reprovação. 
  
10. DO CRONOGRAMA 
10.1.As datas de realização das inscrições, homologação, etapas do processo seletivo, bem 
como a divulgação dos respectivos resultados, são as constantes do Quadro 
abaixo: ATIVIDADES DATA/PERÍODO 
 

01 Divulgação de Edital 15.09.2017 

02 Lançamento do Programa de Pós-graduação para os 
Servidores 

18.09.2017 

03 Inscrições 21.09.2017 e 22.09.2017 

04 Análise da Documentação dos Candidatos 25.09.2017 a 28.09.2017 

05 Homologação das Inscrições 29.09.2017 

06 Divulgação do Resultado parcial dos classificados 29.09.2017 

07 Prazo para recurso referente classificação 02.10.2017 

08 Divulgação resultado dos recursos do Resultado final 04.10.2017 

11 Matrícula 09.10.2017 a 11.09.2017 

12 Início das aulas 16.10.2017 

  
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Os resultados serão divulgados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima. 
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Análise. 
11.3. O recurso, expostas as razões que o ensejam, deverá ser entregue no prazo decadencial 

de 24 horas após a publicação do resultado parcial. 
11.4. A ALE/RR se reserva no direito de ofertar a (s) turma(s) somente se houver interessados 

em número suficiente para realização dos Cursos. 
 
 
 

Boa Vista (RR), 15 de setembro de 2017 
 

 
 
 

JALSER RENIER PADILHA 
PRESIDENTE DA ALE/RR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I – EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2017 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (DADOS PESSOAIS) 

 
 

Nome do Candidato 
 

CPF 
 

RG Órgão Expedidor UF 

Data de Nascimento Sexo Estado Civil Naturalidade UF 

    M  F 

Endereço Residencial 
 

Nº  

Bairro Cidade UF CEP 

     -    

Telefone Residencial Telefone Celular 1 Telefone Celular 2 
 

Email 
 

Categoria Funcional 

(    ) Servidor Efetivo (    ) Servidor Comissionado (    ) Servidor Cedido 

Documentação Apresentada 

(    ) Cópia da carteira de identidade 
(    ) Cópia do CPF; 
(    ) Cópia do Diploma de Nível Superior; 
(    ) Cópia do Histórico Escolar; 
(    ) Currículo com comprovação; 
(    ) Cópia do contracheque. 
(    ) Carta de anuência da chefia do Setor 

Declaro verdadeiras as informações acima e concordo com as disposições constantes 
no Edital 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Boa Vista (RR), ____ DE SETEMBRO DE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA – ALE/RR 

 

 



   
 
 

ANEXO II – EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2017 
CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 Eu, ________________________________________________________, portador do 

documento de identificação Nº ________________, emitido pelo (a) ___________/____, CPF Nº 

____________________, matriculado na ALE/RR sob o Nº ______________________, 

responsável pelo Setor ___________________________ estou ciente da participação do 

servidor __________________________________________________________, (     ) efetivo, 

(    ) comissionado ou (    ) Cedido, portador do documento de identificação Nº _______________, 

emitido pelo (a) ___________/____, CPF Nº ____________________, matriculado na ALE/RR 

sob o Nº ______________________, no curso de especialização em 

___________________________________________________ oferecido pela ALE/RR, o qual 

recomendo pelas seguinte razões: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Boa Vista (RR), ____ DE SETEMBRO DE 2017 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 
 
 

 

ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA – ALE/RR 

 

 



   
 
 

ANEXO III – EDITAL DE SELEÇÃO Nº001/2017 
RECURSO 

 

 Eu, ________________________________________________________, portador do 

documento de identificação Nº ________________, emitido pelo (a) ___________/____, CPF Nº 

____________________, matriculado na ALE/RR sob o Nº ______________________, servidor 

(    ) efetivo, (   ) comissionado ou (   ) cedido, RECORRO CONTRA O RESULTADO PARCIAL 

divulgado pelo processo seletivo constante neste edital alegando as seguintes razões: 

Descrição e justificativa textual da(s) argumentação(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Vista (RR), ____ DE SETEMBRO DE 2017 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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