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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
EDITAL No. 4/2013
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECONOMIA PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA – AREA DE
CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO ECONÔMICA DE FINANÇAS PÚBLICAS PARA O
SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2013.
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade de Brasília, no
uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 03/2013,
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital..
1. PREÂMBULO
Onde se lê:
1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia, no uso de suas
atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o
preenchimento das vagas do Curso de Mestrado Profissional em Economia,
exclusivamente para os servidores do quadro permanente da Fundação Universidade
de Brasília – Área de Concentração em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do
Programa de Pós-Graduação em Economia, em conformidade com as exigências do
Regulamento deste programa e da Resolução nº 91/2004 do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UnB. Em parceria com o Departamento de Gestão de Pessoas
para a qualificação dos servidores técnico- administrativos do quadro da Fundação
Universidade de Brasília (FUB).
Leia-se:
1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia, no uso de suas
atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o
preenchimento das vagas do Curso de Mestrado Profissional em Economia,
exclusivamente para os servidores do quadro permanente da Fundação Universidade
de Brasília – Área de Concentração em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do
Programa de Pós-Graduação em Economia, em conformidade com as exigências do
Regulamento deste programa e da Resolução nº 91/2004 do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UnB, atendendo solicitação dos Decanatos de Gestão de
Pessoas e de Pesquisa e Pós-Graduação da UnB para qualificação dos servidores
técnico-administrativos do quadro permanente da Fundação Universidade de Brasília
(FUB).
Onde se lê:

1.4 Informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica
www.economia.unb.br, ou na secretaria do Programa (Tel. 61 3107-6599).
Leia-se:
1.4 Informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica
www.face.unb.br, ou na secretaria do Programa (Tel. 61 3107-6599).
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3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
Onde se lê:
3.3.6 Ficha Funcional como documento comprobatório de vínculo empregatício do
candidato, e declaração própria de não possuir título de qualquer outro curso de
pós-graduação stricto sensu,
Leia-se:
3.3.6 Ficha Funcional como documento comprobatório de vínculo empregatício e de
tempo de serviço na FUB e declaração própria de não possuir título de qualquer
outro curso de pós-graduação stricto sensu,

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Onde se lê:
4.2.4 Entrevista: a entrevista terá duração máxima de 15 minutos. Será realizada
na sede do Programa de Pós-graduação em Economia, no seguinte endereço:
Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro , ICC- Ala Norte, Departamento de
Economia, Secretaria da Coordenação de Pós-Graduação em Economia,
Universidade de Brasília, Brasília-DF. A Entrevista constará da arguição do
candidato pela Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação para esta prova
estão explicitados no item 5 deste edital.
Leia-se:
4.2.4 Entrevista: a entrevista terá duração máxima de 15 minutos. Será realizada
na sede do Programa de Pós-graduação em Economia, no endereço indicado no
item 3.1 deste edital. A Entrevista constará da arguição do candidato pela
Comissão de Seleção. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados
no item 5 deste edital.
5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
Onde se lê:
5.1.1 Prova Escrita: esta etapa é classificatória. A prova escrita versará sobre os
temas cujo conteúdo e referências bibliográficas se encontram no Anexo II deste
edital.
Leia-se:
5.1.1 Prova Escrita: esta etapa é classificatória. A prova escrita versará sobre os
temas cujo conteúdo e referências bibliográficas se encontram no Anexo III deste
edital.
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Onde se lê:
5.1.2 Avaliação de Currículo: esta etapa é classificatória. Os aspectos analisados
no currículo serão a produção científica e a experiência profissional comprovada,
sendo 3 pontos para cada ano de trabalhado na Fundação Universidade de Brasília
até o máximo de 30 anos.
Leia-se:
5.1.2 Avaliação de Currículo: esta etapa é classificatória. Os aspectos analisados
no currículo constam no anexo IV deste edital.
Onde se lê:
5.1.3 Entrevista: esta etapa é classificatória. A Entrevista consistirá na arguição do
candidato pela Comissão de Seleção, quanto ao currículo, expectativas
profissionais e acadêmicas do candidato em relação ao curso, compromissos e
perspectivas em nível pessoal/profissional/institucional; avaliação da capacidade de
sustentação dos seus argumentos científicos com clareza, objetividade e conteúdo;
seu nível de conhecimento, capacidade de raciocínio, assim como sua experiência
acadêmica e profissional.
Leia-se:
5.1.3 Entrevista: esta etapa é classificatória. A Entrevista consistirá na arguição do
candidato pela Comissão de Seleção, quanto ao currículo, expectativas
profissionais e acadêmicas do candidato em relação ao curso, compromissos e
perspectivas em nível pessoal/profissional/institucional; seu nível de conhecimento,
capacidade de raciocínio, assim como sua experiência acadêmica e profissional.
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Onde se lê:
6.1 A nota final da cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas
provas, sendo os pesos de cada uma das provas os seguintes:
 Prova Escrita: peso 30%
 Avaliação de Currículo: peso 30%
 Entrevista: peso 40%.
Leia-se:
6.1 A nota final da cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas
provas, sendo os pesos de cada uma das provas os seguintes:
 Prova Escrita: peso 40%
 Avaliação de Currículo: peso 30%
 Entrevista: peso 30%.
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6.6. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:
Onde se lê:
a) maior nota na prova escrita;
b) maior nota na entrevista;
c) maior nota na avaliação do currículo;
d) persistindo o empate, o desempate será feito mediante exame do tempo de
serviços prestados à Fundação Universidade de Brasília - FUB/UnB.
Leia-se:
6.6. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:
a) maior nota na prova escrita;
b) maior nota na entrevista;
c) maior nota na avaliação do currículo;
d) persistindo o empate, o desempate será feito mediante exame do maior
tempo de serviços prestados à Fundação Universidade de Brasília - FUB/UnB.
7. DO CRONOGRAMA
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo
seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela
abaixo:

Onde se lê:
DATA
15 a 18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
23/07/2013
24 a
26/07/2013
27/07/2013
29/07/2013

31/07/2013

05 a 09/08/2013

ETAPA
Período de inscrições
Divulgação da homologação das
inscrições
Realização da Prova escrita
Divulgação do resultado da
Avaliação Escrita
Realização da Avaliação de
Currículo e Entrevista
Divulgação do resultado da seleção
Recebimento de recursos pela
secretaria do programa de PósGraduação em economia.
Divulgação do Resultado final dos
candidatos aprovados e
contemplados com vaga.
Confirmação de ingresso no curso
por parte do candidato aprovado –
Processo de matrícula na secretaria
do Programa de Pós-Graduação em
economia.

HORÁRIO
7:00 as14:00
Até 14:00
08:30 à 12:30
Até 18:00
09:00 às 17:30
Até 17:00
Até 17:00

Até 17:00

7:00 às 14:00
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Leia-se:
7. DO CRONOGRAMA
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo
seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela
abaixo:
DATA
15 a 18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
23/07/2013
24 a 26/07/2013
27/07/2013
29/07/2013

31/07/2013

05 a 09/08/2013

ETAPA
Período de inscrições
Divulgação da homologação das
inscrições
Realização da Prova escrita
Divulgação do resultado da
Avaliação Escrita
Realização da Avaliação de
Currículo e Entrevista
Divulgação do resultado da seleção
Recebimento de recursos pela
secretaria do programa de PósGraduação em economia.
Divulgação do Resultado final dos
candidatos aprovados e
contemplados com vaga.
Confirmação de ingresso no curso
por parte do candidato selecionado
– Processo de matrícula na
secretaria do Programa de PósGraduação em economia.

Brasília, DF, 12 de julho de 2013.

Joaquim Pinto de Andrade
Coordenador de Pós-Graduação
Departamento de Economia
Universidade de Brasília

HORÁRIO
7:00 as14:00
Até 14:00
08:30 à 12:30
Até 18:00
09:00 às 17:30
Até 17:00
Até 17:00

Até 17:00

7:00 às 14:00

6

ANEXO III
Conteúdo e referências bibliográficas
1.Conteúdo Programático
Primeira Parte: O Setor Público em Uma Economia Mista
a) O papel econômico do governo.
b) O que é governo?
c) Pensado como um economista do setor público.
d) Desacordos entre economistas.
Segunda Parte: O Setor Público no Brasil
a) Tipos de atividade governamental.
b) O tamanho do governo.
c) Receitas governamentais e financiamento do déficit
Terceira Parte: Fundamentos de Economia do Bem Estar
a) Eficiência de mercado.
b) Falhas de mercado.
c) Eficiência e equidade
Quarta Parte: Teoria do Gasto Público
a) Bens públicos e oferta pública de bens privados.
b) Escolha pública.
c) Produção pública e burocracia.
d) Externalidade e meio ambiente.
Quinta Parte: Gasto/investimento público
a) A análise da política de gasto.
b) Análise custo-benefício.
c) Programas de bem estar e redistribuição de renda.
d) Defesa, segurança e tecnologia.
Sexta parte: Teoria da tributação
a) Introdução a tributação.
b) Incidência tributária.
c) Tributação e eficiência econômica.
d) Tributação ótima.
e) Tributação sobre o capital.
f) Tributação da renda pessoal.
g) Tributação da pessoa jurídica (lucro).
h) Sistema tributário brasileiro
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1. Bibliografia
 Básica
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças Públicas. Ed.: Campus: São Paulo, 2010.
REZENDE, F. Finanças Públicas. Ed. Atlas: São Paulo, 2001.
STIGLITZ, J. E. Economics of The Public Sector. Ed. WW Norton & Company: New York,
2000.
Artigos e trabalhos técnicos selecionados – Serão disponibilizados pelo professor no início do
curso.
 Complementar
BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Economia do Setor Público. Ed. Campus: São Paulo, 2005.
GREMAUD, A. P.; VASCONCELLOS. M. A. S. de; TONETO Jr, R. Economia Brasileira
Contemporânea. Ed.: Atlas: São Paulo, 2007.
MANKIW, N. G. Macroeconomia, 7a ed. Ed.: LTC: Rio de Janeiro, 2010.
PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. Ed.: Pearson: São Paulo, 2006.
RIANI, F. Economia do Setor Público, 5a ed. Ed.: LTC: São Paulo, 2009.
STIGLITZ, J. E. Economic of Public Sector. 3ª Ed, 2000.

Conteúdo e referências bibliográficas
2.Conteúdo Programático
a) Conceitos Econômicos Fundamentais
b) Os 10 princípios básicos da Economia
c) Fronteira de Possibilidade de Produção
d) Linha de Possibilidade de Consumo
e) Tipos de Bens
f) As forças de mercado da oferta e demanda
g) Mensuração da Atividade Econômica
h) Economia Monetária
i) Poupança, Investimento e Sistema Financeiro
j) Balanço de Pagamentos
k) Mercado Cambial e Regimes de Taxas de Câmbio
l) Gini e IDH
m) Economia Brasileira

Bibliografia
Livro "Introdução à Economia" de Gregory Mankiw.
Livro "Economia Brasileira Contemporânea" de diversos autores, entre eles Fabio Giambiagi,
Lavinia Barros de Castro, André Villela. Editora Elsevier - Campus, segunda edição, 2011.
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ANEXO IV
AVALIAÇÃO
SELEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM FINANÇAS PÚBLICAS
OBS: As notas devem variar de 0 (zero) a 100 (cem)!
CANDIDATO (A): ________________________________________________________

Avaliação da Prova Escrita
NOTA 01:__________

Avaliação do Currículo
Descrição
a) PósGraduação Lato
Sensu
b) Cursos de
Aperfeiçoamento
Profissional com
no mínimo 40
horas.
c) Experiência
Profissional em
órgão público

Pontuação

Valor máximo

10 (dez) pontos

40 (quarenta)
pontos 40

10 (dez) pontos
por
curso

30 (trinta)
pontos 30

1 (um) ponto a
cada ano de
serviço
comprovado

30 (trinta)
pontos 30

Pontuação do
Candidato

Total:
NOTA 02: __________

Avaliação da Prova Oral
NOTA 03: __________

NOTA FINAL
NOTA 01 ____ x 0,4 = _______Escrita: peso 40%
NOTA 02 ____x 0,3 = ______Currículo: peso 30%
NOTA 03 _______ x 0,3 = _____Oral: peso 30%.

Soma = Nota 01+ Nota 02 + Nota03

9

