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Juiz de Fora, 16 de abril de 2018 

 

 

Assunto: PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DO ITEM 9.3 DO EDITAL 

Referência: CHAMAMENTO PÚBLICO – EDITAL 007/2018 

 

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FADEPE – CNPJ: 
00.703.697/0001-67, juntamente com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd, 
tornam públicas as seguintes alterações no Edital 007/2018:  

 

1. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:  

Fica o período de inscrições prorrogado até às 10h do dia 30 de abril de 2018. 

Em decorrência de tal alteração, as demais fases do processo serão adiadas, conforme segue:   

Atividade Prazo definido no edital Datas anteriormente 
previstas Novas datas 

Publicação do Edital    10h00 do dia 
26/03/2018   

Inscrição dos candidatos com 
envio de subprojeto e plano 
individual de 
trabalho de cada pesquisador 
vinculado ao subprojeto 

20 dias corridos após a 
publicação do Edital 

Das 10h00 do dia 
26/03/2018 até as 
10h00 do dia 
16/04/2018 

Das 10h00 do dia 
26/03/2018 até as 10h00 do 
dia 30/04/2018 

Análise da documentação e 
seleção dos candidatos mediante 
análise dos 
subprojetos e dos planos de 
trabalho individuais dos 
pesquisadores 

Até 10 dias após o 
término das inscrições Até o dia 26/04/2018 Até o dia 11/05/2018 

Divulgação do Resultado e 
classificação:    10h00 do dia 

27/04/2018 10h00 do dia 14/05/2018 

Período para apresentação de 
recursos 

Até 3 (três) dias úteis a 
contar da 
publicação do 
Resultado 

Até às 10h00 do dia 
03/05/2018 

Até às 10h00 do dia 
18/05/2018 

Período para julgamento dos 
recursos pela comissão científica 

3 (três) dias a 
contar do término do 
prazo para 
apresentação de 
recursos. 

Até 08/05/2018 Até 24/05/2018 
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Publicação do Resultado Final e 
classificação   Às 10h00 dia 

09/05/2018 Às 10h00 dia 25/05/2018 

 

 
2. ALTERAÇÃO DO ITEM 9.3 DO EDITAL 

 
Não haverá a exigência de preenchimento de formulário para efetuação das inscrições, razão pela 
qual fica alterado o item 9.3, conforme abaixo:  

 
Onde se lê:  
 
9.3 As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário de 
inscrição disponibilizado no site do CAEd, bem como do envio da documentação 
completa, conforme estabelecido no item 10 (dez) do presente edital, para 
endereço de e-mail pesquisaaplicada@caed.ufjf.br, devendo ser atendidos todos 
os requisitos e prazos definidos no Edital. 
 
Leia-se:  
 
9.3 As inscrições serão realizadas por meio do envio da documentação completa, 
conforme estabelecido no item 10 (dez) do presente edital, para endereço de e-
mail pesquisaaplicada@caed.ufjf.br, devendo ser atendidos todos os requisitos e 
prazos definidos no Edital. 
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