
 

 
 
 

Edital 04/2019– IEP/MPRJ  
 

Regras de seleção para Pós-Graduação (lato sensu) em Atividade de 

Inteligência Aplicada 

 

  

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente edital visa regulamentar a seleção para ingresso no curso de  

Pós-Graduação (lato sensu) em Atividade de Inteligência Aplicada.   

1.2 O curso terá duração de 360 horas/aulas (aproximadamente 18 meses), 

dividido em três módulos, com início em 09 de agosto de 2019. 

1.3. Ao todo serão oferecidas aproximadamente 40 vagas ao público-alvo 

indicado no edital. 

1.4. As aulas ocorrerão segundas e sextas-feiras, no horário de 09h às 12h. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 

  

2.1. O público alvo do curso será restrito aos candidatos que comprovem as 

seguintes condicionantes: 

 

I – ser agente público; 

II – trabalhar, preferencialmente, em órgão de controle, segurança institucional, 

inteligência ou fiscalização. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas pela internet pelo 

link: http://twixar.me/z3Xn . 

3.2. As inscrições para processo seletivo estarão abertas até às 18:00h do dia 

28/06/2019. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: 

a) análise de curriculum vitae; 

b) análise da exposição de motivos que levaram o candidato a inscrever-se; 

http://twixar.me/z3Xn


 

 
 
 

c) entrevista, se necessário, a critério do IEP. 

 

3.2. A análise de currículo e entrevista levará em conta a pertinência da 

formação e atuação funcional do candidato ao perfil pedagógico do curso. 

3.3. Os antecedentes criminais, as punições disciplinares e/ou perfis sociais dos 

candidatos poderão ser analisados e, caso sejam julgados como incompatíveis 

com as características do curso, serão considerados para fins de reprovação do 

candidato. 

3.1. As entrevistas, se necessárias, serão realizadas perante a banca avaliadora 

composta pela coordenação do curso. 

 

4. DO RESULTADO 

 

4.1. O resultado será divulgado por e-mail aos candidatos selecionados, em data 

a ser informada posteriormente. 

4.2. Do resultado não caberá recurso por parte dos candidatos não selecionados. 

 

5. INFORMAÇÕES 

 

5.1. Mais informações poderão ser obtidas no endereço: 

http://iep.mprj.mp.br/educacao/pos-graduacao/pos-graduacao-em-inteligencia-

aplicada 
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