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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Negócios 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

Edital Corporativo BANRISUL 

Seleção para ingresso no curso de Mestrado em 2023/1 

 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd) da Escola de 

Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) divulga Edital 

Corporativo BANRISUL, em cumprimento do Acordo de Cooperação assinado em 

21/10/2022, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023, no nível de Mestrado, 

que visa capacitar profissionalmente empregados do Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul, com vínculo funcional ativo.  

2. O Programa, conceito 5 na CAPES, possui uma área de concentração denominada 

Administração Estratégica. 

2.1. O Programa conta com as seguintes linhas de pesquisa, com seus respectivos 

temas de interesse: (1) Mercado, Comportamento e Inovação (MCI): estratégias, 

mercados e competitividade; tomada de decisão, comportamento do consumidor e 

experiências de consumo; economia comportamental; varejo, turismo e serviços; 

consumo sustentável e colaborativo; tecnologia, inovação e consumo, 

desenvolvimento de novos produtos e dinâmica de mercados; (2) Estratégia, 

Organizações e Sociedade (EOS): sustentabilidade corporativa; inovação e 

empreendedorismo; tecnologia, projetos e conhecimento; governo e sociedade.  

2.2. Informações acerca da área de concentração, linhas de pesquisa e docentes 

credenciados podem ser obtidas por meio do link 

(http://www.pucrs.br/negocios/administracao/). 

3. Do Público 

Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado os empregados do BANRISUL desde 

que sejam portadores de Diplomas em cursos de Graduação, devidamente reconhecidos 

pelo MEC ou pelo órgão competente do país de origem; bem como concluintes de 

Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à 

matrícula no Mestrado.  
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4. Das Vagas 

Esta seleção acontecerá se houver, no mínimo, 08 (oito) empregados do BANRISUL para 

matrícula no curso de Mestrado. Não havendo preenchimento mínimo no número de vagas 

o processo seletivo será invalidado.  

5. Da Inscrição 

A inscrição será realizada por meio de formulário próprio, Anexo I deste Edital, no 

período de 03/11/2022 a 21/11/2022. 

6. Dos documentos 

Para a inscrição o candidato deverá encaminhar para o email diretoriapg@pucrs.br os 

seguintes documentos:  

6.1. Formulário de Inscrição preenchido (Anexo I). 

6.2. Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro (a), do passaporte ou do Registro 

Nacional de Estrangeiro (RNE); 

6.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

6.4. Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br). Se estrangeiro, Curriculum 

Vitae; 

6.5. Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de Graduação até 

a data da matrícula;  

6.6. Cópia do histórico escolar do curso de Graduação; 

6.7. O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar 

de atendimento específico ou material adaptado deverá anexar à documentação 

laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado 

no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve especificar a 

natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições recomendadas 

para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital. 

7. Do Processo Seletivo 

7.1. Da Comissão de Seleção 

A comissão de seleção será composta por docentes credenciados indicados pela 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração. 

7.2. Das Etapas do Processo Seletivo 
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O processo seletivo conta com duas etapas: (1) Análise de documentos e (2) 

entrevista de seleção, sendo ambas as etapas classificatórias (não eliminatórias). 

As entrevistas de seleção serão realizadas de forma presencial ou por 

videoconferência, em data e horário posteriormente agendados com o candidato. 

7.3. Dos Critérios de Seleção 

(1) Análise da proposta de pesquisa (peso 4) 

(2) Desempenho na entrevista de seleção (peso 6) 

7.4. Da Classificação Final 

A classificação dos candidatos será definida a partir do cálculo das notas nos 

critérios de seleção e seus respectivos pesos, conforme item 6.3.  

Caso haja necessidade de desempate entre dois ou mais candidatos, será usado o 

critério de nota na entrevista de seleção, sendo selecionado o candidato com nota 

mais alta. 

Os resultados serão publicados por ordem de classificação. 

8. Do Resultado do Processo Seletivo 

A relação dos candidatos selecionados será divulgada 06/12/2022 no site do PPGAd 

(www.pucrs.br/negocios/processo-seletivo/). 

9. Do Cronograma 

Atividade Data  

Publicação do Edital  03/11/2022 

Período de inscrições 03/11/2022 a 21/11/2022 

Entrega dos documentos solicitados no item 6. Até 21/11/2022 

Entrevista de seleção 23/11/2022 a 25/11/2022 

Publicação do resultado do Processo Seletivo 28/11/2022 

 

10. Disposições Gerais 

10.1. Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser enviadas para a Secretaria do PPG 

em Administração através do e-mail do ppgad@pucrs.br. 
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10.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo 

Seletivo contidas neste Edital. 

10.3. O prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Administração será de 7 (sete) dias úteis a partir da data de 

divulgação do mesmo. Os eventuais pedidos de recurso devem ser enviados para 

ppgad@pucrs.br e serão analisados e julgados pela Comissão Coordenadora do 

Programa. 

10.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da PUCRS. 

 

Porto Alegre, 27 de outubro de 2022. 

 

 

Profª Drª Ana Clarissa Matte Zanardo dos Santos 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Administração 
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ANEXO I 

 

EDITAL CORPORATIVO BANRISUL 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

1. Dados do candidato: 

 

Nome completo:       

Data de nascimento:          

Estado Civil:        

CPF:             

E-mail:       

Telefone para contato:       

 

Orientador(a) na PUCRS:            

 

Formação - graduação 

Curso:        

País:        

Instituição:        

Mês/Ano de Conclusão:       

 

Endereço residencial: 

CEP:        

Endereço:        

País:        

Telefone celular:        

Telefone residencial:       

Outros:       

 

 

 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a)  

Em:      /     /                                                                                                                                                        
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