CONVOCATÓRIA
A Escola de Pós-Graduação em Gestão Política da Universidade George Washington (GSPM/GW), o Programa
para Modernização da Gestão Municipal do Departamento para Gestão Pública da Organização dos Estados
Americanos (DGPE/OEA) e o Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (MPGPP/EAESP/FGV) convocam lideres
públicos e privados – preferencialmente ex-alunos da FGV - interessados em participar de missão internacional
conjunta GSPM-OEA-FGV de visitas técnicas à cidade de Bilbao, País Basco, detalhada a seguir:

“GOVERNANÇA E ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO
DE BILBAO”
29 de abril a 02 de maio de 2014 – Madrid y Bilbao
•

Perfil do Participante:
(a) líderes públicos no exercício de mandato eletivo nos Poderes Executivo ou Legislativo a nível local
[Deputados, Prefeitos, Secretários de Estado, Vereadores e assemelhados];
(b) líderes privados no exercício de mandato eletivo em associações de municípios, associações de classe,
agências de desenvolvimento, câmaras de comércio, federações industriais, sindicatos e assemelhados; e
(c) funcionários públicos de alto nível com responsabilidade no desenho de estratégias de desenvolvimento
regional, regulação de serviços públicos e cooperação público-privada com atuação a nível federal, regional
ou local.

•

Atividades Programadas: contemplam encontros com autoridades e visitas técnicas à Fundación Metropoli
(Madrid), Prefeitura de Bilbao, Bilbao Metropoli 30, Consorcio de Águas Bilbao Bizkaia, Bilbao Ria 2000,
Metro Bilbao, Museu Guggenheim Bilbao, Alhóndiga Bilbao, Universidade do Deusto, dentre outros.

•

Total de participantes: 10 (dez)

•

Condições de Participação:
[1] Fluência no idioma Espanhol. As sessões serão apresentadas no idioma local (sem tradução simultânea).
[2] Bolsas completas (contemplando ticket aéreo e estadia) oferecidas aos participantes selecionados.

•

Candidaturas: interessados devem enviar currículo vitae e carta de expressão de interesse via correio
eletrônico para: mpgpp@fgv.br, com cópia para regina.pacheco@fgv.br, colocando no assunto “Bilbao
2014”. Prazo para recebimento das candidaturas: 27/03/2014

•

Anúncio dos participantes selecionados: 31/03/2014

•

Informações: Secretaria do MPGPP-FGV/EAESP: 11-3799-3446 com Denise Fonseca – denise.fonseca@fgv.br

Patrocinadores:

