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Edital Nº 135/2022

 

PROCESSO Nº 04600.002044/2022-80

EDITAL N° 135, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

A DIRETORA DE ALTOS ESTUDOS DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – Enap, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto aprovado pelo Decreto n° 10.369, de
22 de maio de 2020, e a Resolução n° 26, de 06 de agosto de 2018, considerando o constante dos autos
do processo nº 04600.002044/2022-80 e o disposto no Edital nº 110, de 19 de julho de 2022, que torna
pública a abertura das inscrições do processo sele�vo des�nado aos interessados em par�cipar do
Programa Cátedras Brasil, para fins de concessão de bolsas de pesquisa, bem como as normas que o
regulamentam, resolve:

 

1.  Prorrogar o período de inscrição do Edital n° 110/2022 até o dia 31 de agosto de 2022,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital e de seu Regulamento anexo. 

a. O subitem 8.1 do referido Edital passa a vigorar com a seguinte redação: "A presente
Chamada Pública poderá ser impugnada até o segundo dia ú�l anterior ao prazo final estabelecido para a
submissão das propostas, dia 29 de agosto de 2022, conforme constante no item 6 do Edital. Decairá do
direito de impugnar os termos desta Chamada aquele que não o fizer até o prazo estabelecido."

 

2. Alterar o Cronograma Provável, item 6 do referido Edital, conforme quadro abaixo:

 

A�vidades Data
Início do prazo para inscrições de candidatos e envio das propostas 22/07/2022
Fim do prazo para inscrições de candidatos e envio das propostas 31/08/2022

Divulgação do resultado das inscrições válidas 02/09/2022
Período para interposição de recursos quanto à validade das inscrições 03 e 04/09/2022

Divulgação do resultado da análise dos projetos e do cronograma para a realização das
entrevistas dos candidatos convocados 11/10/2022

Período para interposição de recursos quanto ao resultado da análise dos projetos 13 e 14/10/2022
Divulgação do resultado preliminar do processo sele�vo 01/11/2022

Período para interposição de recursos quanto ao resultado preliminar do processo
sele�vo 03 e 04/11/2022

Divulgação do resultado final do processo de seleção 07/11/2022
Início da concessão de bolsas 08/11/2022

 

 

FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT

Diretora de Altos Estudos - Subs�tuta



24/08/2022 16:13 SEI/ENAP - 0605455 - Edital

https://sei.enap.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=615478&infra_siste… 2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Flávia de Holanda Schmidt, Diretor(a) de Altos Estudos
Subs�tuto(a), em 24/08/2022, às 11:05, 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 0605455 e o código CRC 29353B99.

Referência: Processo nº 04600.002044/2022-80 SEI nº 0605455


