
Prêmios

Serão concedidos prêmios de Cr$ 400.000,00 
(quatrocentos m il cruzeiros) aos 3<três) trabalhos 
classificados, e atribuídas menções honrosas aos 
demais trabalhos julgados de relevo pela Comissão.

A FUNCEP dará divulgação ao resultado do Concurso, 
informando também o local e a data em que os 
prêmios serão entregues.

Publicação dos Textos

As monografias inscritas, premiadas ou não, poderão 
ser publicadas pela FUNCEP a critério desta, sob a 
forma de livro.

Os direitos autorais que porventura advierem da 
publicação dos referidos textos, ficarão reservados 
aos respectivos autores.

Para decisão e editoração sobre os textos a serem 
publicados, a FUNCEP nomeará um Conselho 
Editorial m isto, composto por editores e referentes.

Considerações Finais

Não serão devolvidos os trabalhos dos concorrentes, 
premiados ou não.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação 
do Concurso.

Patrocínio

Fundação Centro de Formação do Servidor Público — 
FUNCEP

Co-Patrocfnio

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Fundação Centro de Formação do Servidor Público — FUNCEP  

Tecnológico CNPq Setor de Áreas Isoladas Sul, Caixa Postal 12-2555

Fundação Roberto Marinho CEP 70 .610 , Brasília - D F , Telefone (061) 244-7488
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/ CONCURSO DE MONOGRAFIAS SOBRE 
SERVIÇO PÚBLICO

REGULAMENTO

Participantes
Poderão participar do concurso, individualmente ou 
em grupo, pessoas de nacionalidade brasileira, ou de 
nacionalidade estrangeira, desde que residentes no país.

Tema
A Comissão Organizadora esclarece que os temas 
abrangidos no Concurso dizem respeito ao Serviço 
Público, e neles estando contidos quaisquer assuntos 
de interesse para a Administração Pública e para o 
Servidor Público.

A guisa tão somente de orientação, a Comissão sugere 
os seguintes assuntos:

Formulação de Políticas Públicas — em que 
poderão ser analisados estudos de proposições, por 
exemplo, de política de pessoal, política de 
treinamento, etc.

Utilização de Tecnologias no Serviço Público — em 
que poderão ser apresentados estudos visando a 
utilização de quaisquer tecnologias no Serviço 
Público;por exemplo, a tecnologia em Informática.

Aspectos Culturais no Serviço Público — em que 
poderão ser examinados, por exemplo, formação 
cultural do Servidor Público, a imagem e o "c lim a" 
organizacional, entre outros aspectos relativos à 
cultura de urna organização, em que seriam 
examinadas as formas de pesquisas.

Marketing no Serviço Público — organizações 
públicas apresentam seus produtos, como forma 
de atingir maior eficácia no alcance dos seus 
objetivos e no atendimento das necessidades de sua 
clientela.

Comunicação no Serviço Público — em que estão 
contidos os estudos de aspectos inerentes à 
comunicação administrativa no Serviço Público, 
principais disfunções, fluxos, etc, e fórmulas 
alternativas para melhoria da comunicação 
inter-organizacional e intra-organizacional.



Legislação e Normas Administrativas — em que 
poderão ser apresentados estudos relativos aos 
exames de legislação que seguem as relações entre 
os servidores e as suas organizações, contencioso 
Administrativo, etc.

Valorização do Servidor Público e dignificação da 
função pública — alternativa para o caso brasileiro.

Apresentação 

Os trabalhos deverão ser:

Inéditos, redigidos em português e apresentados sob 
forma datilográfica, constando no mínimo de 25 
laudas de 30 linhas, em papel formato ofício, 
datilografadas de um só lado em espaço 2, em 3 vias.

Acompanhadas de síntese datilográfica em lauda 
separada em 10 Unhas no máximo, além de 
referências bibliográficas.

Essas referências deverão ser enumeradas e 
apresentadas em ordem alfabética, observando-se as 
seguintes normas estabelecidas pela ABNT:

Publicação a vulsa :

• (livro, folheto, tese etc)
• sobrenome do autor, prenome(s) abreviação 

(ões), títu lo , local, editor, data, número de 
páginas ou indicação de página(s) 
determinada(s). No caso de dois autores, 
mencionar ambos; mais de dois, mencionar o 
primeiro seguido de "et a lii".

Artigo de periódicos:

• autor(es), títu lo  do artigo, títu lo  do periódico, 
indicação do volume, número, página inicial
e final.

Apresentados com títu lo  e pseudônimo, 
acompanhados de envelope lacrado, contendo: nome, 
pseudônimo, endereço, telefone, títu lo  da obra, 
resumo profissional em 10 Unhas e "curriculum  
vitae" completo.

Poderão ser anexados aos trabalhos, como apoio 
quadros, tabelas e gráficos, não sendo, entretanto, 
computados no lim ite de páginas estabelecido.

Inscrição e Entrega de Monografias

As monografias deverão ser entregues pessoalmente 
ou encaminhadas sob registro postal, à Fundação 
Centro de Formação do Servidor Público — FUNCEP
— S. A. I. Sul — Caixa Postal n°. 12-2555 — BrasíHa-DF
— CEP 70.610, endereçadas ao I Concurso Nacional 
de Monografias sobre Serviço Público e 
acompanhadas do envelope mencionado.

Os trabalhos serão recebidos até o dia 05.07.82, 
quando se encerra o prazo para inscrição.

A entrega da monografia eqüivale à inscrição e à 
aceitação, pelo candidato, das normas reguladoras 
do concurso.

O não cumprimento de qualquer das exigências 
regulamentares bem como a divulgação do trabalho 
com o qual estiver participando, implicará na 
desclassificação do participante.

A inscrição no concurso implicará na automática 
autorização, em primeira mão, pelos autores, de que 
os trabalhos sejam publicados pela FUNCEP.

Julgamento

Os trabalhos serão julgados por uma Comissão, 
composta de elementos de reconhecido nível técnico, 
cujos nomes serão divulgados no decorrer do 
concurso.

Os membros da Comissão Julgadora comunicarão 
suas decisões por escrito à Coordenação do Concurso, 
acompanhadas de pronunciamento e justificativas 
sobre os trabalhos selecionados.

Será reservado à Comissão Julgadora o direito de não 
conceder quaisquer dos prêmios estabelecidos, caso 
não seja encontrado nas monografias inscritas, nível 
mínimo de qualidade que justifique a sua premiação.

A Comissão Julgadora terá um prazo de 90 dias, a 
partir da data do encerramento das inscrições, para 
apresentar o resultado do julgamento das monografias, 
que será irrecorrível.


