MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
COMISSÃO GESTORA PROQUALI – RES. 51/2016-CONSU/UFJF
EDITAL Nº 03/2020-COMISSÃO GESTORA PROQUALI ALTERAÇÃO
DO EDITAL Nº 01/2020 DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Presidente da Comissão Gestora do
PROQUALI, considerando o atual cenário relativo ao COVID-19 (coronavírus);
considerando que a maioria dos Membros da Comissão Gestora também são membros
do Conselho Superior e que este têm se reunido diariamente desde segunda-feira, dia
16/03 para definir ações de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19 (coronavírus), torna pública a
alteração do Edital 01/2020-Comissão Gestora PROQUALI, que trata da seleção de
bolsistas e formação de cadastro de reserva.
Art. 1º Os itens 7.6, 7.7, 7.8 e 7.10 passam a ter a seguinte redação:

7.6 Período de envio, por meio do SEI-UFJF, da
documentação solicitada na divulgação do
resultado preliminar para candidatos deferidos
COM RESTRIÇÕES

16/03/2020 a 20/03/2020, os documentos
deverão ser inseridos no mesmo processo
de inscrição encaminhado para a GAQCPROGEPE. Não serão aceitos documentos
em processo distinto.

7.7 Divulgação da relação de servidores
habilitados a participar da seleção.

24/03/2020, após as 19h, no sítio da
PROGEPE - http://www.ufjf.br/progepe/

7.8 Recebimento, por meio do SEI-UFJF, de
recursos dos servidores inabilitados

25/03/2020, o recurso deverá ser inserido
no mesmo processo de inscrição por meio de
despacho encaminhado para a GAQCPROGEPE. Não serão aceitos recursos
inseridos em um novo processo.

7.9 Divulgação dos resultados dos recursos

27/03/2020, após as 19h, no sítio da
PROGEPE - http://www.ufjf.br/progepe/

7.10 Divulgação do Resultado Final (Listagem
dos servidores selecionados e excedentes)

31/03/2020, após as 19h, no sítio da
PROGEPE – http://www.ufjf.br/progepe/

Art. 2º Permanecem inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
Juiz de Fora, 18 de Março de 2020.
KÁTIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E CASTRO
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

