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EDITAL 01/2021 

 

PROGESP/UFBA 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATO(AS) ÀS VAGAS DO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 

Onde se lê: 

6.1 As inscrições para o processo seletivo de candidato/as ao MPSPJC serão realizadas no 

período de 21 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021, na modalidade online. O candidato 

deverá acessar o site do SIGAA 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S e 

fazer a sua inscrição online preenchendo a ficha de inscrição completa e anexando os 

seguintes documentos em formato PDF: 

a) Diploma de graduação, frente e verso; 

b) Histórico escolar da graduação; 

c) Documento de carteira de identidade; 

d) Documento de CPF; 

e) Título de eleitor; 

f) Certidão de quitação eleitoral, que pode ser obtida no site do Tribunal Regional 

Eleitoral; 

g) Para o candidato do sexo masculino comprovante de quitação com o serviço 

militar; 

h) Passaporte para candidatos estrangeiros; 

i) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição digitalizado no valor de R$ 

96,81 (noventa e seis reais e oitenta e um centavos) através da Guia de 

Recolhimento da União (GRU) – O/A candidato deverá gerar a Guia de 

Recolhimento da União (GRU) disponível no link: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0

nX5s , escolhendo a opção: Gerar nova GRU - Opção – Serviços: INSCRIÇÃO 

- MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E 

CIDADANIA, Informar o CPF - clicar em verificar - Preencher os demais dados 

- Gerar a GRU  - Guia de Recolhimento da União - para pagamento. O pagamento 

desta GRU deverá ser efetuado nas agências bancárias do Banco do Brasil (BB) 

dentro do periodo da inscrição. 

j) Pré-Projeto, formulado de acordo com o que constam nos itens 7.2.1.1, 

7.2.1.2 e modelo constante no anexo I do Edital –, não deverá ser identificada 

com o nome do/a candidato/a, anotando-se, apenas o CPF. 

k) Memorial sobre a trajetória profissional em formato PDF, formulado de acordo 

com o que consta no item 7.2.1.2 e modelo constante no anexo II do Edital - 

Roteiro para o Memorial do Candidato. 

l) Termo de compromisso do candidato comprometendo-se com a liberação de 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s 
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carga horária do/a mesmo/a para participar do Curso (ver modelo disponível em 

www.progesp.ufba.br ) - anexo III do Edital. 

m) Curriculum Lattes completo feito na Plataforma Lattes/CNPq 

(http://lattes.cnpq.br). O candidato deverá ter seu currículo disponível na 

Plataforma Lattes para posteriormente disponibilizar o endereço eletrônico no 

campo indicado no formulário de inscrição. Há vários tutoriais para 

preenchimento do currículo lattes. Um deles pode ser acessado no site do CNPQ 

nesse link: http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo. 

n) Documento comprobatório de vínculo e que está em pleno gozo de seus direitos 

e deveres com a Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia – FORÇA 

INVICTA, expedido pela entidade, para os candidatos vinculados as vagas dessa 

modalidade. 
 

11. DO CALENDÁRIO 

 

11.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 

       seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, são as que seguem: 

 

ETAPA 
Data/ período/  

Ano 2021 
Horário / Observações 

Divulgação do Edital de Seleção 21/01 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Período de inscrição para seleção 22/01 a 10/02 

Até a data/hora limite 

conforme consta do 

formulário de inscrição - via 

plataforma SIGAA 

Divulgação da homologação das 

inscrições 13/02 www.progesp.ufba.br 

Período de recurso à homologação 17/02 
Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.com 

Publicação do resultado dos 

recursos 18/02 Ver em www.progesp.ufba.br 

Divulgação final da homologação 

das inscrições 18/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Avaliação dos Pré-projetos dos/as 

candidato/as – primeira etapa 19/02 a 21/02  

Divulgação das notas obtidas pelos 

candidatos na 1ª Etapa do processo 
seletivo 

23/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação dos candidatos 

aprovados na primeira etapa 23/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

http://www.progesp.ufba.br/
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
mailto:selecaompspjc@gmail.com
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
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Período de recurso à primeira etapa   24/02 
Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.com 

Divulgação dos Resultados dos 

Recursos à 1º Etapa eliminatória - 

Avaliação de Pré-Projeto de 

Pesquisa. 

25/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação dos candidatos 
aprovados na primeira etapa após 

recursos 
25/02 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação do Cronograma de 

Entrevistas para  os candidatos 
selecionados para a 2ª Etapa 

25/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Avaliação do currículo e memorial 

dos candidatos - 2ª Etapa 26 a 28/02  

Entrevistas – 2ª Etapa 1º e 02/03 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação das notas da 2ª etapa do 

processo seletivo 
04/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Recursos das notas da 2ª etapa 05/03 
Ver em  

www.progesp.ufba.br 

Resultado dos Recursos das notas 

da 2ª etapa  
08/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Homologação do resultado da 

seleção pelo Colegiado do MPSPJC 
08/03  

Divulgação do resultado da seleção 08/03 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Recurso ao resultado final 09/03 
Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.com 

Divulgação dos Resultados dos 

Recursos ao resultado final 
10/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação do resultado final da 

seleção após recurso 
10/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Envio da documentação 

digitalizada dos candidato/as 

selecionados/as para matrícula. 
12/03 

Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.co 

m 

mailto:selecaompspjc@gmail.com
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
mailto:selecaompspjc@gmail.co
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
mailto:selecaompspjc@gmail.co
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Entrega da documentação dos 

candidato/as selecionados/as para 

matrícula 
 

Via Correios ou na portaria 

da Escola de Administração 

- de acordo com 

orientações a serem 

divulgadas ao final do 

processo seletivo. 

Início previsto do Curso  
A ser definido pelo 
CONSUNI/ UFBA 

 

 

Leia-se: 

6.1 As inscrições para o processo seletivo de candidato/as ao MPSPJC serão realizadas no 

período de 22 de janeiro a 13 de fevereiro de 2021, na modalidade online. O candidato 

deverá acessar o site do SIGAA 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S e 

fazer a sua inscrição online preenchendo a ficha de inscrição completa e anexando os 

seguintes documentos em formato PDF: 

a) Diploma de graduação, frente e verso; 

b) Histórico escolar da graduação; 

c) Documento de carteira de identidade; 

d) Documento de CPF; 

e) Título de eleitor; 

f) Certidão de quitação eleitoral, que pode ser obtida no site do Tribunal Regional 

Eleitoral; 

g) Para o candidato do sexo masculino comprovante de quitação com o serviço 

militar; 

h) Passaporte para candidatos estrangeiros; 

i) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição digitalizado no valor de R$ 

96,81 (noventa e seis reais e oitenta e um centavos) através da Guia de 

Recolhimento da União (GRU) – O/A candidato deverá gerar a Guia de 

Recolhimento da União (GRU) disponível no link: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s, 

escolhendo a opção: Gerar nova GRU - Opção – Serviços: INSCRIÇÃO - 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E 

CIDADANIA, Informar o CPF - clicar em verificar - Preencher os demais dados 

- Gerar a GRU  - Guia de Recolhimento da União - para pagamento. O pagamento 

desta GRU deverá ser efetuado nas agências bancárias do Banco do Brasil (BB) 

dentro do periodo da inscrição. 

j) Pré-Projeto, formulado de acordo com o que constam nos itens 7.2.1.1, 

7.2.1.2 e modelo constante no anexo I do Edital –, não deverá ser identificada 

com o nome do/a candidato/a, anotando-se, apenas o CPF. 

k) Memorial sobre a trajetória profissional em formato PDF, formulado de acordo 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=3Bxh+f0nX5s
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com o que consta no item 7.2.1.2 e modelo constante no anexo II do Edital - 

Roteiro para o Memorial do Candidato. 

l) Termo de compromisso do candidato comprometendo-se com a liberação de 

carga horária do/a mesmo/a para participar do Curso (ver modelo disponível em 

www.progesp.ufba.br ) - anexo III do Edital. 

m) Curriculum Lattes completo feito na Plataforma Lattes/CNPq 

(http://lattes.cnpq.br). O candidato deverá ter seu currículo disponível na 

Plataforma Lattes para posteriormente disponibilizar o endereço eletrônico no 

campo indicado no formulário de inscrição. Há vários tutoriais para 

preenchimento do currículo lattes. Um deles pode ser acessado no site do CNPQ 

nesse link: http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo. 

n) Documento comprobatório de vínculo e que está em pleno gozo de seus direitos 

e deveres com a Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia – FORÇA 

INVICTA, expedido pela entidade, para os candidatos vinculados as vagas dessa 

modalidade. 
 

 

11. DO CALENDÁRIO 

11.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 

       seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, são as que seguem: 

 

ETAPA 
Data/ período/  

Ano 2021 
Horário / Observações 

Divulgação do Edital de Seleção 21/01 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Período de inscrição para seleção 22/01 a 13/02 

Até a data/hora limite 

conforme consta do 

formulário de inscrição - via 

plataforma SIGAA 

Divulgação da homologação das 

inscrições 16/02 www.progesp.ufba.br 

Período de recurso à homologação 17/02 
Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.com 

Publicação do resultado dos 

recursos 18/02 Ver em www.progesp.ufba.br 

Divulgação final da homologação 

das inscrições 18/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Avaliação dos Pré-projetos dos/as 

candidato/as – primeira etapa 19/02 a 21/02  

Divulgação das notas obtidas pelos 

candidatos na 1ª Etapa do processo 
seletivo 

23/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

http://www.progesp.ufba.br/
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
mailto:selecaompspjc@gmail.com
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
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Divulgação dos candidatos 

aprovados na primeira etapa 23/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Período de recurso à primeira etapa   24/02 
Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.com 

Divulgação dos Resultados dos 

Recursos à 1º Etapa eliminatória - 

Avaliação de Pré-Projeto de 

Pesquisa. 

25/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação dos candidatos 
aprovados na primeira etapa após 

recursos 
25/02 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação do Cronograma de 

Entrevistas para  os candidatos 
selecionados para a 2ª Etapa 

25/02 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Avaliação do currículo e memorial 

dos candidatos - 2ª Etapa 26 a 28/02  

Entrevistas – 2ª Etapa 1ºa 03/03 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação das notas da 2ª etapa do 

processo seletivo 
04/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Recursos das notas da 2ª etapa 05/03 
Ver em  

www.progesp.ufba.br 

Resultado dos Recursos das notas 

da 2ª etapa  
08/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Homologação do resultado da 

seleção pelo Colegiado do MPSPJC 
08/03  

Divulgação do resultado da seleção 08/03 
Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Recurso ao resultado final 09/03 
Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.com 

Divulgação dos Resultados dos 

Recursos ao resultado final 
10/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

Divulgação do resultado final da 

seleção após recurso 
10/03 

Ver em 

www.progesp.ufba.br 

http://www.progesp.ufba.br/
mailto:selecaompspjc@gmail.com
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
mailto:selecaompspjc@gmail.co
http://www.progesp.ufba.br/
http://www.progesp.ufba.br/
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Envio da documentação 

digitalizada dos candidato/as 

selecionados/as para matrícula. 
12/03 

Por e-mail: 

selecaompspjc@gmail.co 

m 

Entrega da documentação dos 

candidato/as selecionados/as para 

matrícula 
 

Via Correios ou na portaria 

da Escola de Administração 

- de acordo com 

orientações a serem 

divulgadas ao final do 

processo seletivo. 

Início previsto do Curso  
A ser definido pelo 
CONSUNI/ UFBA 

Salvador, 08 de fevereiro de 2021. 

Ivone Freire Costa 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Publica -PROGESP e Mestrado 

Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania - MPSPJC 

mailto:selecaompspjc@gmail.co

