
11/01/2022 09:09 SEI/UFJF - 0639252 - GERAL 06: Edital

https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=724173&infra_sistema=10… 1/4

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
 

EDITAL Nº 02/2022-COMISSÃO GESTORA PROQUALI

ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2022 DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA

 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Presidente da Comissão Gestora do PROQUALI,
considerando a Lei nº 11.091, de 12/01/2005; a Lei nº 9.394, de 20/12/1996; a Lei nº 9.784, de 29/01/
1999; a Lei nº 12.772, de 28/12/2012; o Decreto nº 9991 de 28/08/2019; o Decreto nº 10506/2020; o
Decreto nº 5.824, de 29/06/2006; o Decreto nº 5.825, de 29/06/2006, a Resolução nº 24/2006 do
CONSU/UFJF; a Resolução nº 09/2007 do CONSU/UFJF; a Resolução nº 51/2016 do CONSU/UFJF e a
Resolução nº 08/2020 do CONSU/UFJF,

Considerando, ainda, OFÍCIO/SEI Nº 4/2022/SEC-PROPLAN que trata sobre a  necessidade
de migração e atualização da base de dados do SEI entre os dias 15/01 a 18/01/2022, o que implica que
o Sistema Eletrônico de Informações da UFJF ficará indisponível para acesso neste período, torna pública
a alteração do Cronograma do Edital 01/2022-Comissão Gestora PROQUALI, que trata da seleção de
bolsistas e formação de cadastro de reserva.

Art. 1º No item 7, onde se lê:

 

7.1. Período de inscrição no SIGA-3 Das 12h do dia  10/01/2022 até às 18h do dia 21/01/2022, no
SIGA-3.

 

7.1.1. Período de envio da documentação por
meio do SEI-UFJF

Do dia  10/01/2022 ao dia 22/01/2022, a documentação
deverá ser inserida em processo aberto no SEI e
encaminhado para o NUDEP.

7.2. Período de avaliação dos pedidos pelas
Unidades envolvidas: Do dia 10/01/2022 até o dia 28/01/2022

7.2.1. Pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Do dia 10/01/2022 até o dia 28/01/2022

7.2.2. Pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa, referente aos processos de Pós-
Graduação stricto sensu; Pró-Reitoria de
Graduação, referente aos processos de
Graduação.

Do dia 10/01/2022 até 28/01/2022
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7.3. Divulgação do resultado PRELIMINAR
dos candidatos deferidos sem restrições, com
restrições e indeferidos.

Dia 02/02/2022, a partir de 15h, no sítio da PROGEPE
- http://www.ufjf.br/progepe/

7.4. Recebimento por meio do SEI-UFJF de
recursos dos processos INDEFERIDOS

Nos dias 03/02/2022 e 04/02/2022, o recurso deverá ser
inserido no mesmo processo de inscrição por meio de
despacho em encaminhado para a NUDEP/PROGEPE. Não
serão aceitos recursos inseridos em um novo processo.

7.5. Divulgação dos resultados dos recursos Dia 07/02/2022, após as 19h, no sítio da PROGEPE
- http://www.ufjf.br/progepe/

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

De 07/02/2022 a 09/02/2022, os documentos deverão ser
inseridos no mesmo processo de inscrição encaminhado para
a NUDEP - PROGEPE. Não serão aceitos documentos em
processo distinto.

7.7 Divulgação da relação de servidores
habilitados a participar da seleção

Dia 11/02/2022, 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

Dias 14/02/2022 e 15/02/2022  o recurso deverá ser inserido
no mesmo processo de inscrição por meio de despacho
encaminhado para NUDEP- PROGEPE. Não serão aceitos
recursos inseridos em um novo processo.

7.9 Divulgação dos resultados dos recursos Dia 17/02/2022 após as 19h, no sítio da PROGEPE
- http://www.ufjf.br/progepe/

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

Dia 18/02/2022 após as 19h, no sítio da PROGEPE –
 http://www.ufjf.br/progepe/

 

Leia-se:

7.1. Período de inscrição no SIGA-3 Das 12h do dia  10/01/2022 até às 18h do dia 25/01/2022,
no SIGA-3.

 

7.1.1. Período de envio da documentação por
meio do SEI-UFJF

Do dia  10/01/2022 ao dia 26/01/2022, a documentação
deverá ser inserida em processo aberto no SEI e
encaminhado para o NUDEP.

7.2. Período de avaliação dos pedidos pelas
Unidades envolvidas: Do dia 10/01/2022 até o dia 31/01/2022

7.2.1. Pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Do dia 10/01/2022 até o dia 31/01/2022
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7.2.2. Pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa, referente aos processos de Pós-
Graduação stricto sensu; Pró-Reitoria de
Graduação, referente aos processos de
Graduação.

Do dia 10/01/2022 até 31/01/2022

7.3. Divulgação do resultado PRELIMINAR
dos candidatos deferidos sem restrições, com
restrições e indeferidos.

Dia 03/02/2022, a partir de 15h, no sítio da PROGEPE
- http://www.ufjf.br/progepe/

7.4. Recebimento por meio do SEI-UFJF de
recursos dos processos INDEFERIDOS

Nos dias 07/02/2022 e 08/02/2022, o recurso deverá ser
inserido no mesmo processo de inscrição por meio de
despacho em encaminhado para o NUDEP/PROGEPE. Não
serão aceitos recursos inseridos em um novo processo.

7.5. Divulgação dos resultados dos recursos Dia 10/02/2022, após as 19h, no sítio da PROGEPE
- http://www.ufjf.br/progepe/

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

De 10/02/2022 a 11/02/2022, os documentos deverão ser
inseridos no mesmo processo de inscrição encaminhado para
o NUDEP - PROGEPE. Não serão aceitos documentos em
processo distinto.

7.7 Divulgação da relação de servidores
habilitados a participar da seleção

Dia 15/02/2022, 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

Dias 15/02/2022 e 16/02/2022  o recurso deverá ser inserido
no mesmo processo de inscrição por meio de despacho
encaminhado para NUDEP- PROGEPE. Não serão aceitos
recursos inseridos em um novo processo.

7.9 Divulgação dos resultados dos recursos Dia 17/02/2022 após as 19h, no sítio da PROGEPE
- http://www.ufjf.br/progepe/

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

Dia 18/02/2022 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, 10 de janeiro de 2022.

 

RENATA MERCÊS OLIVEIRA DE FARIA

Pró-reitora de Gestão de Pessoas

Presidente da Comissão Gestora PROQUALI
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Documento assinado eletronicamente por Renata Mercês Oliveira de Faria, Pró-Reitor(a), em
11/01/2022, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0639252 e o código CRC
0CAA7D5E.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

