MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ADITAMENTO AO EDITAL Nº 001/2019– PRODIN/DGP

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA AFASTAMENTO PARA PÓS
GRADUAÇÃO:
MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO NO PÁIS E/OU
EXTERIOR PARA OS SERVIDORES DO IFRJ

Onde se lê:
7.3. Todos os documentos comprobatórios referentes à pontuação do Anexo II deverão
ser enviados ao e-mail: afastamentos@ifrj.edu.br, até o prazo máximo do término da
inscrição.
Leia-se:
7.3. Todos os documentos comprobatórios referentes à pontuação do Anexo II deverão
ser enviados ao e-mail: afastamento@ifrj.edu.br, até o prazo máximo do término da
inscrição.

Onde se lê:
8. DO RESULTADO
8.1. O resultado preliminar será publicado no site institucional, conforme cronograma
previsto no item 10 deste Edital.
8.2. A classificação se dará por ordem decrescente, de acordo com o campus em que o
servidor estiver lotado.
8.3. Decorrido o período do recurso, após análise da Comissão pertinente, sairá o
resultado final.

Leia-se:
8. DO RESULTADO
8.1. O resultado preliminar será publicado no site institucional, conforme cronograma
previsto no item 10 deste Edital.

8.2. A homologação das inscrições, referida no item 10 como: “Lista preliminar de
inscrições deferidas, pendentes e indeferidas”, será divulgada com as nomenclaturas:
“Deferido”; “Indeferido” ou “Pendente”.
8.3. Os candidatos que estiverem com o status de “Pendente” na fase referida no item
8.2, deverão enviar as pendências para o e-mail: afastamento@ifrj.edu.br até a data
definida no item 10.
8.4. A classificação se dará por ordem decrescente, de acordo com o campus em que o
servidor estiver lotado.
8.5. Decorrido o período do recurso, após análise da Comissão pertinente, sairá o
resultado final.

Onde se lê:
ETAPAS DATA/PERÍODO
Publicização ampla do Edital
Período de inscrição
Análise das inscrições pela comissão de
seleção de afastamento
Lista preliminar das inscrições deferidas
e indeferidas
Interposição de recurso concernente à
lista preliminar das inscrições
Resultado do recurso e lista final dos
inscritos
Análise dos documentos a partir do
resultado final dos inscritos
Lista preliminar dos resultados a partir da
análise dos documentos, por ordem
decrescente e por campus
Interposição de recurso concernente à
análise dos documentos
Análise dos recursos
Resultado final

ETAPAS DATA/PERÍODO
15/12/2019
15/12/2019 a 31/12/2019
03/01/2020 a 06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020 a 07/01/2020
08/01/2020
08/01/2020 a 10/01/2020
13/01/2020

13/01/2020
14/01/2020
14/01/2020

Leia-se:
ETAPAS DATA/PERÍODO
Publicização ampla do Edital
Período de inscrição
Análise das inscrições pela comissão de
seleção de afastamento
Lista preliminar das inscrições deferidas,
pendentes e indeferidas
Entrega das pendências
Lista preliminar das inscrições deferidas
e indeferidas

ETAPAS DATA/PERÍODO
15/12/2019
15/12/2019 a 31/12/2019
03/01/2020 a 06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020 à 10/01/2020
13/01/2020

Interposição de recurso concernente à
lista preliminar das inscrições
Resultado do recurso e lista final dos
inscritos
Análise dos documentos a partir do
resultado final dos inscritos
Lista preliminar dos resultados a partir da
análise dos documentos, por ordem
decrescente e por campus
Interposição de recurso concernente à
análise dos documentos
Análise dos recursos
Resultado final

13/01/2020 a 14/01/2020
15/01/2020
17/01/2020
21/01/2020

21/01/2020 a 22/01/2020
23/01/2020
23/01/2020

