19/11/2020

SEI/ENAP - 0452054 - Edital

Boletim de Serviço Eletrônico em 19/11/2020

Edital Nº 159/2020

PROCESSO Nº 04600.003198/2020-27

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 159/2020
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP, no
uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 10.369, de 22 de maio de 2020, considerando o constante
dos autos do processo n° 04600.003198/2020-27 e o disposto no Edital n° 141, de 06 de novembro de 2020,
que torna pública a abertura de processo sele vo para 1 vaga para servidor(a) com experiência em
"produção de estudos, conhecimentos e pesquisa" para percepção de gra ﬁcação temporária de a vidade
em escola de governo de nível superior (GAEG NS) da Fundação Escola Nacional de Administração Pública
(Enap), resolve:
1. Tornar pública a re ﬁcação do Edital n° 141, de 2020, estabelecendo a prorrogação dos
períodos registrados nos itens 4.1, 4.2 e 7, conforme a seguir especiﬁcado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital.
a. O item 4.1 passa a vigorar com a seguinte redação "A inscrição deverá ser realizada,
exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico h p://bit.ly/CGPES_Enap no período de 9 a 27 de
novembro de 2020"
b. O item 4.2 passa a vigorar com a seguinte redação: "O período de inscrição se encerrará às
18:00 horas do dia 27 de novembro de 2020."
c. O item 7, Cronograma provável, passa a vigorar com a seguinte redação:
PERÍODO

ETAPA

5/10/2020
Divulgação do Processo Sele vo
09 a 27/11/2020
Período de inscrição
09 a 27/11/2020 Recepção dos documentos de par cipação no processo sele vo
09/11 a 01/12/2020
Análise e triagem dos documentos encaminhados
02 a 04/12/2020
Análise curricular
07 e 08/12/2020
Agendamento de entrevistas
09 a 11/12/2020
Realização de entrevistas online
16/12/2020
Divulgação do resultado

DIOGO G. R. COSTA
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Documento assinado eletronicamente por Diogo Godinho Ramos Costa, Presidente, em 19/11/2020, às
09:17, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.enap.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 0452054 e o código CRC DABABE9A.
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