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DECANIA - CCJE
COMUNICADO SOBRE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  EM DESENVOLVIMENTO
ACADÊMICO REGIDA PELO EDITAL Nº 816 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

A presidente da comissão de seleção de bolsistas de desenvolvimento acadêmico para as
atividades culturais  informa os procedimentos  utilizados para  análise dos documentos
apresentados  à  seleção  da  Bolsa  de  desenvolvimento  acadêmico  para  as  Atividades
Culturais e divulga alteração do cronograma/calendário
A comissão  estabeleceu  três  etapas,  sendo  duas  de  caráter  eliminatórias  e  uma  de
caráter classificatória:
a) a  primeira  etapa,  designada  de  homologação  ou  deferimento  das  solicitações  de
inscrições, se observou a entrega de todos os documentos solicitados no edital (1ª etapa
eliminatória);
b) segunda etapa, quando se deu a análise dos documentos e a verificação da aderência
com o quesito público-alvo/atendimento aos requisitos básicos (2ª etapa eliminatória);
c)  e a terceira etapa,  de caráter classificatória, realizada a partir da comparação dos
documentos em ponderação com os perfis para preenchimento de uma vaga ou outra de
desenvolvimento acadêmico voltado para atividades culturais, com ênfase em atividades
culturais (6); com ênfase em comunicação das atividades culturais (7); e, com ênfase em
regência de coral (8).

Altera-se o item 11 do edital de Nº 816 de 19 de Novembro de 2019, que passa a ter a
seguinte informação:
11. CALENDÁRIO

06 de fevereiro - Divulgação da Homologação das solicitações de inscrições ou resultado 
parcial (1ª etapa eliminatória);
17 de fevereiro – Divulgação de resultado parcial (2ª etapa eliminatória);
18 de fevereiro período para recursos;
19 de fevereiro – Divulgação de recursos;
20 de fevereiro - Divulgação do resultado final (3ª etapa classificatória);
21 de fevereiro – Período de recursos;
27 de fevereiro – Divulgação da análise de recurso
27 de fevereiro  – Divulgação do resultado final;
02 a 13 de março - Entrega da documentação dos bolsistas selecionados, conforme item 
8.
01 de abril - Início das Atividades dos bolsistas selecionados.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020   ______________________________________
                                                                Waldelice Maria Silva de Souza
                                                                Presidente da Comissão SIAPE: 1650330
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