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Retificação 1 - Edital 09/2019 – DREP/DGES/RIFB/IFB 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GOVERNANÇA 

TERRITORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 

 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS ESTRUTURAL, do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Brasília, nomeado pela Portaria Nº 538, de 6 de maio de 2019, publicada no Diário 

Oficial da União em 7 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais torna 

público a RETIFICAÇÃO DO EDITAL 09/2019 para o curso de Especialização em Governança 

Territorial para o Desenvolvimento Saudável e Sustentável, do Instituto de Federal de Brasília – 

Campus Estrutural em parceria com a Escola Fiocruz de Governo/Gerência Regional de Brasília 

(Resolução RIFB/IFB 26/2019), a ser ofertado no Campus Estrutural, no segundo semestre de 

2019. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO I 

Cronograma do Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Especialização em 

Governança Territorial para o Desenvolvimento Saudável e Sustentável – Seleção 2019/1 

 

Data Etapas 

19/07/2019 Publicação do Edital e Lançamento da Chamada Pública 

22/07/2019, às 9h Início das inscrições e recebimento de envelopes lacrados 

com a documentação no Protocolo no Campus da Estrutural. 

29/07/2019, às 17h Encerramento das inscrições e de entrega de envelopes 

lacrados com a documentação. 

30 e 31/07/2019 Período para análise da documentação comprobatória da 

reserva de vaga, da documentação das inscrições e da 

pontuação obtida pelos candidatos. 

01/08/2019 Publicação do resultado preliminar da análise da 

documentação comprobatória de reserva de vaga e 

publicação preliminar das inscrições homologadas, bem 

como as pontuações preliminares obtidas pelos candidatos na 

primeira etapa do processo seletivo. 

02/08/2019 Período para interposição de recursos do resultado preliminar 

da análise da documentação comprobatória de reserva de 
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vaga, para interposição de recursos para inscrições 

indeferidas e para a análise da pontuação obtida na primeira 

etapa do processo seletivo. 

05/08/2019 Período para Análise dos Recursos.  

06/08/2019 Publicação do resultado final da análise da documentação 

comprobatória, do resultado final das inscrições homologadas 

e do resultado final da primeira etapa do processo seletivo. 

07/08/2019 Convocação para entrevistas. 

8 e 9/08/2019, das 10h00 às 

18h00 

Entrevistas 

12/08/2019 Divulgação do resultado preliminar final. 

13/08/2019 Período de interpelação de recursos. 

14/08/2019 Análise de recursos. 

14/08/2019 Publicação do resultado final e convocação para matrícula 

em 1ª chamada 

15/08/2019 Matrícula em 1a. chamada 

22/08/2019 Previsão de início das aulas 

 

 

 

LEIA-SE: 

 

ANEXO I 

Cronograma do Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Especialização em 

Governança Territorial para o Desenvolvimento Saudável e Sustentável – Seleção 2019/1 
 

Data Etapas 

19/07/2019 Publicação do Edital e Lançamento da Chamada Pública 

22/07/2019, às 9h00 Início das inscrições e recebimento de envelopes lacrados 

com a documentação no Protocolo no campus da 

Estrutural. 

02/08/2019, às 17h00 Encerramento das inscrições e de entrega de envelopes 

lacrados com a documentação. 
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05 e 06/08/2019 Período para análise da documentação comprobatória da 

reserva de vaga, da documentação das inscrições e da 

pontuação obtida pelos candidatos. 

07/08/2019 Publicação do resultado preliminar da análise da 

documentação comprobatória de reserva de vaga e publicação 

preliminar das inscrições homologadas, bem como as 

pontuações preliminares obtidas pelos candidatos na primeira 

etapa do processo seletivo. 

08/08/2019 Período para interposição de recursos do resultado preliminar 

da análise da documentação comprobatória de reserva de vaga, 

para interposição de recursos para inscrições indeferidas e para 

a análise da pontuação obtida na primeira etapa do processo 

seletivo. 

09/08/2019 Período para Análise dos Recursos.  

12/08/2019 Publicação do resultado final da análise da documentação 

comprobatória, do resultado final das inscrições 

homologadas e do resultado final da primeira etapa do 

processo seletivo. 

12/08/2019 Convocação para entrevistas. 

13 e 14/08/2019, das 10h00 às 

18h00 

Entrevistas 

15/08/2019 Divulgação do resultado preliminar final. 

16/08/2019 Período de interpelação de recursos. 

19/08/2019 Análise de recursos. 

20/08/2019 Publicação do resultado final e convocação para matrícula 

em 1ª chamada 

21/08/2019 Matrícula em 1a. chamada 

22/08/2019 Previsão de início das aulas 

 

[Original assinado] 

GIANO LUÍS COPETTI 

Diretor Geral 


