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ERRATA AO EDITAL Nº 112/2020, DE 04/09/2020  

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria Enap nº 154, de 04 de maio de 2020, publicada em Boletim de 
Serviço Eletrônico de 04 de maio de 2020, e considerando o disposto no Edital nº 88, 
de 22 de julho de 2020, e no Edital nº 112, de 04 de setembro de 2020, resolve 
divulgar as seguintes atualizações às regras e procedimentos para inscrições no 
Processo Seletivo da quarta turma do Mestrado Profissional em Governança e 
Desenvolvimento (MPGD) e da segunda turma do Mestrado Profissional em Avaliação 
e Monitoramento de Políticas Públicas (MPAM):  

  

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Onde se lê: 

"1.5. A inscrição estará disponível a partir das 8h do dia 09/09/2020 até as 
23h59 do dia 22/09/2020 (horário oficial de Brasília/DF)." 

  

Leia-se: 

"1.5. A inscrição estará disponível a partir das 8h do dia 09/09/2020 até as 
23h59 do dia 25/10/2020 (horário oficial de Brasília/DF)." 

  

2. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

2.1. Onde se lê: 

"3.1. Após encerrado o prazo de inscrições, os candidatos efetivamente 
inscritos receberão, por e-mail, as informações para acesso ao sistema de 
provas online até o dia 25/09/2020. 

3.2. As provas de múltipla escolha serão realizadas apenas no dia 26/09/2020, 
por meio do sistema online de provas, com início às 9h (horário oficial de 
Brasília/DF)." 

  

Leia-se: 

"3.1. Após encerrado o prazo de inscrições, os candidatos efetivamente 
inscritos receberão, por e-mail, as informações para acesso ao sistema de 
provas online até o dia 06/11/2020. 
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3.2. As provas de múltipla escolha serão realizadas apenas no dia 07/11/2020, 
por meio do sistema online de provas, com início às 9h (horário oficial de 
Brasília/DF)." 

 

3. INSTRUÇÕES SOBRE O ACESSO AO AMBIENTE DE PROVA ONLINE 

3.1. Onde se lê: 

"4.1. O sistema de provas estará aberto para o cadastramento do candidato a 
partir das 8h30 do dia 26/09/2020." 

  

Leia-se: 

"4.1. O sistema de provas estará aberto para o cadastramento do candidato a 
partir das 8h30 do dia 07/11/2020." 

 

4. DOS RECURSOS À PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

4.1. Onde se lê: 

"5.1. O resultado individual poderá ser acessado pelo candidato na plataforma 
online de provas a partir das 8h do dia 27/09/2020 (horário oficial de 
Brasília/DF). 

5.2. O candidato poderá interpor recurso contra o gabarito até às 23h59 do dia 
27/09/2020 (horário oficial de Brasília/DF)." 

  

Leia-se: 

"5.1. O resultado individual poderá ser acessado pelo candidato na plataforma 
online de provas a partir das 8h do dia 08/11/2020 (horário oficial de 
Brasília/DF). 

5.2. O candidato poderá interpor recurso contra o gabarito até às 23h59 do dia 
09/11/2020 (horário oficial de Brasília/DF)." 

  

5. DO CRONOGRAMA 

5.1. Conforme o disposto no item 6.1 do Edital nº 122/2020, passa a valer o seguinte 
Cronograma: 
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Brasília, 17 de setembro de 2020. 

DIANA COUTINHO 

Presidente da Comissão de Seleção 

 Evento Data Provável Observações 

Período de Inscrições 09 a 25/10/2020 
Inscrições realizadas em 

(http://processoseletivoenap.provafacilnaweb.com.br/s
martflex/) 

Confirmação de inscrições 26/10/2020 Ambiente de inscrições online 

Realização da primeira fase (prova online) 07/11/2020 
Conferir no ambiente de prova online as orientações 

específicas 

Resultado preliminar da primeira fase (prova 
online) 

08/11/2020 
Conferir no ambiente de prova online as orientações 

específicas 

Recursos do resultado preliminar da primeira 
fase 

08 e 09/11/2020 Apresentar recurso via ambiente de prova online  

Divulgação do resultado final da primeira fase 12/11/2020 Consultar no portal da Enap 

Convocação para a verificação relativa ao 
sistema de vagas destinadas aos candidatos 

negros 
13/11/2020 Consultar no portal da Enap 

Verificação relativa ao sistema de vagas 
destinadas aos candidatos negros 

16/11/2020 Aguardar Edital Específico com as instruções detalhadas 

Divulgação do resultado preliminar da 
verificação relativa aos sistemas de vagas 

reservadas (Negros/Indígenas e PcD) 
17/11/2020 Consultar no portal da Enap 

Recursos da verificação relativa aos sistemas de 
vagas reservadas (Negros/Indígenas e PcD) 

18/11/2020 
Apresentar  por correio eletrônico para o 

endereço mestrado@enap.gov.br  

Divulgação do resultado final da verificação 
relativa aos sistemas de vagas 

reservadas (Negros/Indígenas e PcD) 
20/11/2020 Consultar no portal da Enap 

Convocação para a segunda fase  20/11/2020 Consultar no portal da Enap 

Divulgação das datas e horários das entrevistas  20/11/2020 Consultar no portal da Enap 

Realização da segunda fase: entrevistas e 
análise de pré-projeto e memorial 

23 a 27/11/2020 A ser definido em edital específico 

Divulgação do resultado preliminar da segunda 
fase   

01/12/2020 Consultar no portal da Enap 

Recursos da segunda fase  02/12/2020 
Apresentar requerimento por correio eletrônico para o 

endereço mestrado@enap.gov.br  

Publicação do resultado final do processo 
seletivo e convocação para matrículas em 

primeira chamada 
07/12/2020 Consultar no portal da Enap 

Matrículas em primeira chamada 12 a 29/01/2021 A ser definido em edital específico 

Divulgação da segunda chamada 01/02/2021 Consultar no portal da Enap 

Matrículas em segunda chamada 01 a 19/02/2021 A ser definido em edital específico 

Início do Curso 01/03/2021 Consultar no portal da Enap 

http://processoseletivoenap.provafacilnaweb.com.br/smartflex/
http://processoseletivoenap.provafacilnaweb.com.br/smartflex/

