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LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de 

Estado de Segurança Pública e Defesa 

Social, no uso de suas atribuições legais, 

prevista pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 

6.257, de 17 de novembro de 1999, 

concomitantemente com o art. 17, do 

Estatuto do IESP, aprovado pela resolução 

nº 12/1999, do Conselho Estadual de 

Segurança Pública (CONSEP). 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os requisitos necessários para seleção ao 

mestrado profissional oferecido pela Universidade Federal do Pará em convênio com 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social;  

CONSIDERANDO a Considerando a aprovação dos requisitos à pré-seleção aos servidores do 

sistema ao programa de mestrado profissional da Universidade Federal do Pará, conforme 

deliberação do egrégio Conselho Superior do IESP, em reunião realizada no dia 28 de maio 

de 2013.  

RESOLVE:  

Art. 1º: Aprovar os requisitos, elaborados pela Coordenadoria de Ensino Superior do IESP, à 

pré-seleção aos servidores do Sistema de Segurança Pública do Pará ao programa de 

Mestrado Profissional, realizado em convênio com Universidade Federal do Pará-UFPA;  

Art. 2º: A implementação dos requisitos obedecerão aos procedimentos previstos no anexo 

da presente resolução; 

Art. 3º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 28/05/2013, revogando-se às disposições em contrário.  

EGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 
 

LUIZ FERNANDES ROCHA 
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

 
 

INSTITUTO DE ENSINO E SEGURANÇA DO PARÁ – IESP 

CONSELHO SUPERIOR DO IESP – CONSUP 

ANEXO DA RESOLUÇÃO N°78/2013 
 



Dos requisitos necessários à pré-seleção dos candidatos do Sistema de Segurança Pública do 

Estado do Pará ao programa de pós-graduação em Defesa Social e Mediação de Conflitos 

(mestrado profissional) a ser realizado pela UFPA:  

1- Ser servidor público concursado do Estado do Pará que faça parte de uma instituição do 

Sistema de Segurança Pública Estadual. Se Servidor público militar, ter no mínimo 10 (dez) 

anos de efetivo serviço e no máximo 27 (vinte e sete) anos de efetivo serviço. Se Servidor 

público civil, ter no mínimo 05 (cinco) anos efetivo serviço e no máximo 27 (vinte e sete) 

anos de efetivo serviço;  

2- Possuir curso de graduação superior, devidamente reconhecido pelo MEC, na forma da 

lei, como requisito necessário à realização de curso de pós-graduação stricto sensu, junto a 

Instituição de Ensino Superior;  

3- Não ter sido punido administrativamente nos últimos 05 anos e não estar subjúdice. Os 

candidatos deverão apresentar as certidões negativas no ato da pré-seleção;  

4- O tema do projeto de pesquisa, com vista à dissertação final, deverá ser necessariamente 

relacionado à área de segurança pública do Estado do Pará; 

5- Ter conhecimento em língua estrangeira, pois serão avaliados, por meio de teste de 

proficiência, de acordo com os critérios estabelecidos pela UFPA;  

6- Apresentar declaração da instituição/órgão a que pertence, recomendado/autorizado a 

participação do servidor no processo seletivo, assinado pelo chefe maior da instituição/ 

órgão, conforme modelo especificado no edital;  

7- Ter disponibilidade de até 20(vinte) horas semanais para realização do curso  

8- Está em dia com suas obrigações eleitorais, civis e militares;  

9- O processo de seleção acadêmica será realizado conforme edital do PPGDSMC elaborado 

pela UFPA;  

10- O PPGDSMC não substitui os cursos compulsórios à carreira dos servidores civis e/ou 

militares: CAODP, CSPBM e outros. 

 


