
 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS – PMO ESAG 

CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

EDITAL N° 02/2011 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE PARTICIPANTES  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Curso de Elaboração de Projetos, com sede no Campus da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – Centro de Ciências da Administração e 

Sócio-Econômicas, Florianópolis, Santa Catarina, torna público a abertura das 

inscrições para o referido curso. 

O Curso será realizado quinzenalmente, às quintas-feiras nos dias 22/09/2011, 

06/10/2011, 20/10/2011, 03/11/2011 e 10/11/2011 das 14:00 às 18:00h na 

Escola Superior de Administração e Gerência – ESAG, Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC. Para recebimento do certificado é necessário obter no 

mínimo 75% de freqüência, e finalizar o projeto de acordo com as competências 

exigidas no Curso, totalizando a carga horária de 20 horas. 

O Curso de Elaboração de Projetos será ministrado no formato de oficina, portanto 

é necessário um período de produção de 4 horas quinzenais extraclasse, período 

que deve ser aproveitado para a construção gradativa das etapas que compõe o 

Projeto.  

O Curso destina-se aos servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis, tendo 

como objetivo principal: 

a) Capacitar os servidores públicos das Secretarias e Órgãos da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, a fim de que possam elaborar projetos, antecipando 

requisitos para seu adequado gerenciamento além de tornarem-se aptos a 

submissão de propostas, segundo normas do Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse – SICONV. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 12 de setembro de 2011 a 

19 de setembro de 2011, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rua Tenente Silveira, nº60 – 

Térreo; 

2.2. O Escritório de Projetos deixará disponível por meio eletrônico para as 

Secretarias e Órgãos da Prefeitura Municipal de Florianópolis os 

documentos: Ficha de Inscrição, Termo de Abertura, Termo de 



 
 

Compromisso, Edital e as Fontes de Recurso; através dos sites 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes/ e 

http://www.pmoesag.com.br. Estes documentos estarão disponíveis 

impressos também na Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico Sustentável  . 

2.3. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos: 

a) Ficha de inscrição; 

b) Fonte de recurso escolhida; 

c) Termo de Compromisso; e 

d) Pré-projeto (ideia e breve justificativa). 

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; 

2.5. As inscrições devem ser feitas em duplas; 

2.6. O participante do curso deve: ter interesse em trabalhar com projetos, 

ter tempo disponível extraclasse para elaboração do projeto, ter 

interesse em finalizar o curso e apresentar, na sua conclusão, o projeto 

elaborado no decorrer do curso. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas no total e, um número máximo 

de 15 pré-projetos no Curso, sendo estes elaborados em duplas; 

3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão 

os constantes deste Edital. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O processo de seleção ao Curso de Elaboração de Projetos será 

desenvolvido por uma Comissão de Seleção, composta por membros do 

Escritório de Projetos; 

4.2. O processo de seleção será desenvolvido no Escritório de Projetos, com 

sede na Universidade do Estado de Santa Catarina; 

4.3. A seleção constará de: 

a) Ficha de inscrição da dupla de servidores das Secretarias e/ou Órgãos 

vinculados à Prefeitura de Florianópolis; 

b) Fonte de recurso escolhida pelo servidor; 

c) Coerência e viabilidade do Pré-projeto com as Fontes de recursos 

disponibilizadas; 

d) Em caso de empate, será priorizada a Secretaria e/ou Órgão que não 

tenha feito o Curso de Capacitação em Elaboração de Projetos 



 
 

disponibilizado pelo Escritório de Projetos ou teve menor participação 

nas edições anteriores. 

Na análise do Pré-projeto, será observada a fonte de recurso selecionada pelo 

servidor, a partir das fornecidas pelo Escritório de Projetos. Além disso, serão 

apreciadas a viabilidade da ideia contida no Pré-projeto e a coerência com a fonte 

de recurso escolhida pela dupla; 

4.4. Cronograma de aulas: 

a) Aula 1: 22 de setembro de 2011 

 Apresentação dos participantes; 

 Objetivos do curso; 

 Compreensão de projeto; 

 Diagnóstico do projeto; 

 Justificativa do projeto; 

 Elaboração dos objetivos do projeto; 

 Realização da Atividade 1. 

b) Aula 2: 06 de outubro de 2011 

 Marco lógico, etapas, indicadores e metas; 

 Cronograma físico e de desembolso; 

 Recursos materiais e humanos; 

 Orçamento do projeto e resultados esperados; 

 Realização da Atividade 2. 

c) Aula 3: 20 de outubro de 2011 

 Planejamento, monitoramento e avaliação; 

 Metodologia; 

 Plano de aplicação detalhado: descrição do item, natureza da aquisição e 

código da natureza de despesa; 

 Tópicos adicionais: planejamento dos riscos do projeto; 

 Tópicos adicionais: planejamento das aquisições; 

 Realização da Atividade 3. 

d) Aula 4: 03 de novembro de 2011 

 Aba Dados SICONV; 

 Aba Cronograma Físico; 

 Aba Cronograma de Desembolso; 

 Aba Plano de Aplicação Detalhado. 

e) Aula 5: 10 de novembro de 2011 

 Apresentação dos Projetos elaborados pelos servidores. 

4.5. A homologação das inscrições ocorrerá no dia 20 de setembro de 2011; 

4.6. Não haverá segunda chamada; 

4.7. A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas será feita, a partir do dia 

20 de setembro de 2011, através do portal do Escritório de Projetos no site 

da PMF: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes/; 



 
 

4.8. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constarão apenas 

os nomes dos candidatos selecionados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1.  A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este 

processo seletivo contidas nos comunicados e neste edital; 

5.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

do Escritório de Projetos; 

5.3. Para maiores informações, entrar em contato com a equipe do            

PMO ESAG pelo telefone (48) 3321-8257 ou e-mail 

contato@pmoesag.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 02 de setembro de 2011. 

Prof. Leandro Schmitz 

Coordenador do Curso de Elaboração de Projetos 

 


