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Edital Nº 104/2021

 

PROCESSO Nº 04600.000098/2021-20

PROCESSO SELETIVO PARA A PRIMEIRA TURMA DO DOUTORADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS
PÚBLICAS

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA - VAGAS SUPLEMENTARES 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe
confere a Portaria Enap nº 107, de 22 de março de 2021, publicada em Bole�m de Serviço Eletrônico de
22 de março de 2021, considerando o Regulamento do Curso de Doutorado
Profissional aprovado pela Resolução Enap nº  13, de 27 de junho de 2019, e considerando a Decisão nº
1/2021, torna pública a convocação para a matrícula dos 10 (dez) candidatos mais bem classificados na
lista de espera constante do Edital Nº 95/2021, respeitando as modalidades de concorrência, na
primeira turma do Doutorado Profissional em Polí�cas Públicas (DPPP).

 
 

1. O Anexo 1 traz a lista de candidatos convocados para matrícula, por sistemas de
concorrência.
 

2. Os candidatos cujos nomes constam do Anexo 1 deste Edital estão convocados para
efe�varem a matrícula nas vagas suplementares autorizadas pela Decisão nº 1/2021 . 
 

3. Nesta etapa de matrícula, os candidatos cujos nomes constam do Anexo 1 deste Edital,
deverão encaminhar, exclusivamente para o endereço eletrônico doutorado.sse@enap.gov.br, os
documentos listados abaixo, entre os dias 16 e 24 de setembro de 2021:

a) CPF e da Carteira de Iden�dade;

b) Diploma de curso superior reconhecido pelo MEC;

c) Link para a versão atualizada nos úl�mos seis meses do Currículo cadastrado na
Plataforma La�es do CNPq (h�p://la�es.cnpq.br/).

d) Termo de autorização do superior imediato para par�cipação em curso de
doutorado, conforme Anexo 7 do Edital de Abertura;

e) Termo de compromisso assinado pelo candidato, conforme Anexo 8 do Edital de
Abertura; e

f) Documento que comprove vínculo efe�vo e aquisição da estabilidade no cargo
(cumprimento do estágio probatório), com o poder público federal, estadual, municipal
ou distrital (contracheque/holerite, publicação em Diário Oficial ou declaração do setor
de pessoal do órgão ou en�dade).

 

4. Serão aceitos documentos digitalmente assinados e auten�cados, seja por meio do
Sistema de Eletrônico de Informações (SEI), da DocuSign ou de qualquer outro sistema de assinaturas
digitais válidos no Brasil.
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5. A conferência das cópias encaminhadas com os documentos originais ocorrerá no retorno
das a�vidades presenciais, ocasião em que serão auten�cadas pelos servidores públicos responsáveis
pelo atendimento, na Secretaria Escolar da Enap.

 

6. Nos termos do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, não é necessário que os
documentos requeridos no item 3, acima, sejam auten�cados em cartório.

 

7. Conforme disposto no item 8 do Edital de Abertura deste Processo Sele�vo, são requisitos
para ingresso no DPPP:

a) Ter diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC);

b) Ser ocupante de cargo efe�vo e estável, em exercício em órgão ou en�dade da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, Distrital ou nas Forças Armadas; ou
Empregado Público Federal, Estadual, Municipal ou Distrital concursado, em exercício
em órgão ou en�dade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou
Distrital;

c) Não estar matriculado em outro programa de pós-graduação da Enap;

d) Obter aprovação em Processo Sele�vo nos termos deste Edital;

e) Concordar com os termos do Regulamento do Curso de Doutorado Profissional em
Polí�cas Públicas, nos termos da Resolução Enap nº 13, de 27 de junho de 2019; e

f) Apresentar os documentos necessários para a efe�vação da matrícula, conforme
item 19 do Edital de Abertura ("Da Matrícula no Curso"). 
 

8. O candidato convocado por este Edital que não cumprir com o disposto nos itens 3 e 7,
acima, será considerado desclassificado. 

 

 

 

Brasília, 16 de setembro de 2021.

 

DIANA COUTINHO

Presidente da Comissão de Seleção

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANEXO 1

LISTA DE CONVOCADOS PARA MATRÍCULA

 

Nome Posição (Lista de espera)
Leandro Lombardi Ampla concorrência
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Gabriela de Oliveira Silva Ampla concorrência
Raquel de Assis Mayrink Ampla concorrência

Patricia Alvares de Azevedo Oliveira Ampla concorrência
Ta�ana Cavalcan� Fernandes Ampla concorrência

Carlos Eduardo Mendes Tavares Ampla concorrência
Denise de Almeida Pereira Ampla concorrência
Rutelly Marques da Silva Ampla concorrência

Lisandra Helena Barros Santos Ampla concorrência
Igor dos Santos Rodrigues Candidatos autodeclarados negros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Diana Magalhães de Souza Cou�nho, Diretor(a) de Altos
Estudos, em 16/09/2021, às 13:46, 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 0510133 e o código CRC 323AE697.

Referência: Processo nº 04600.000098/2021-20 SEI nº 0510133


