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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 25/2019 DE ABERTURA
DE PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU: ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

A Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), credenciada como Escola de
Governo, para oferta de cursos de especialização lato sensu pela Portaria MEC nº 660, de 22
de maio de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto aprovado pelo Decreto nº
9.680, de 2 de janeiro de 2019, seguindo o disposto na Resolução Enap nº 22 de 27 de outubro
de 2017, que aprova o Regulamento da Pós- Graduação Lato Sensu (Especialização), retifica o
edital nº 25/2019 de abertura das inscrições e as normas para o processo seletivo de candidatos
para o curso de pós-graduação lato sensu: Especialização em Gestão de Políticas Agropecuárias,
na forma estabelecida neste Edital.

Onde se lê:
[...]
6. DURAÇÃO DO CURSO E REGIME DAS AULAS
[...]
6.5. O curso se iniciará em junho de 2019, com previsão de encerramento das aulas presenciais
em maio de 2020.

Leia-se:
[...]
6. DURAÇÃO DO CURSO E REGIME DAS AULAS
[...]
6.5. O curso se iniciará em agosto de 2019, com previsão de encerramento das aulas presenciais
em agosto de 2020.
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Onde se lê:
[...]
10. INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
[...]
10.2. A inscrição será efetuada exclusivamente via internet, por meio do formulário disponível
em https://forms.gle/oeEPREE4dgtjx732A, no período compreendido entre as 10h do dia 17 de
abril de 2019 e 23h59 do dia 02 de maio de 2019, considerado o horário de Brasília-DF.

leia-se:
[...]
10. INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
[...]
10.2. A inscrição será efetuada exclusivamente via internet, por meio do formulário disponível
em https://forms.gle/oeEPREE4dgtjx732A, no período compreendido entre as 10h do dia 17 de
abril de 2019 e 23h59 do dia 23 de maio de 2019, considerado o horário de Brasília-DF.

Onde se lê:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.24. As entrevistas serão realizadas nas datas prováveis de 16 e 17 de maio de 2019, entre
8h e 18h, com duração de 10 minutos para cada candidato.

leia-se:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.24. As entrevistas serão realizadas nas datas prováveis de 10 e 11 de junho de 2019, entre
8h e 18h, com duração de 10 minutos para cada candidato.
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Onde se lê:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.28. A convocação e as orientações para as entrevistas individuais serão divulgadas no portal
da Enap, na data provável de 14 de maio de 2019.

leia-se:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.28. A convocação e as orientações para as entrevistas individuais serão divulgadas no portal
da Enap, na data provável de 06 de junho de 2019.

Onde se lê:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.33. Será gerada uma lista com a ordem de classificação dos candidatos divulgada
em
https://www.enap.gov.br/index.php/pt/sem-categoria/especializacao-em-gestao-depoliticasagropecuarias, na data provável de 28 de maio de 2019.

leia-se:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.33. Será gerada uma lista com a ordem de classificação dos candidatos divulgada
em
https://www.enap.gov.br/index.php/pt/sem-categoria/especializacao-em-gestao-depoliticasagropecuarias, na data provável de 18 de junho de 2019.
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Onde se lê:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.35. Os demais candidatos comporão lista de espera e poderão ser convocados para
matrícula em segunda chamada, caso surjam vagas remanescentes, na data prevista de 30 de
maio de 2019.

leia-se:
[...]
11. FASES DO PROCESSO SELETIVO
[...]
11.1.35. Os demais candidatos comporão lista de espera e poderão ser convocados para
matrícula em segunda chamada, caso surjam vagas remanescentes, na data prevista de 21 de
junho de 2019.

Onde se lê:
[...]
12. RECURSO
[...]
12.3. O prazo para interposição de recursos referentes à 1ª e 2ª fases será nas datas prováveis de
11 e 12 de maio de 2019 e o referente à 3ª fase, na data provável de 22 de maio de 2019.

leia-se:
[...]
12. RECURSO
[...]
12.3. A interposição de recursos referentes à 1ª e 2ª fases será na data provável de 04 de junho
de 2019 e o referente à 3ª fase, na data provável de 17 de junho de 2019.
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Onde se lê:
[...]
12. RECURSO
[...]
12.6. O resultado definitivo será publicado na data provável de 28 de maio de 2019, conforme
previsto no Cronograma – item 14.

leia-se:
[...]
12. RECURSO
[...]
12.6. O resultado definitivo será publicado na data provável de 18 de junho de 2019, conforme
previsto no Cronograma – item 14.
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Onde se lê:
14. CRONOGRAMA PREVISTO
Etapa

Data
Observações
Estimada
17/04 a partir Formulário disponível em https://forms.gle/
da 10h
oeEPREE4dgtjx732A
02/05 até
23h59min

Abertura das
inscrições
Encerramento das
inscrições
Divulgação do
10/05 a partir
resultado preliminar
da 18h
do processo seletivo
Interposição de
recursos ao resultado
11 e 12/05
preliminar das fases
1e2
Divulgação do
resultado definitivo
14/05 a partir
das 1ª e 2ª fases e
das 18h
convocação para as
entrevistas
Realização das
16 e 17/05
entrevistas
Divulgação do
21/05 a partir
resultado preliminar
das 18h
do processo seletivo

Portal da Enap - Especialização
Formulário será disponibilizado no portal da
Enap http://www.enap.gov.br/pt/web/pt-br/
especializacao1. Deverá ser enviado pelo correio
eletrônico: cgpl@enap.gov.br
Portal da Enap - Especialização

Enap campus Asa Sul
Portal da Enap - Especialização

Interposição de
recursos à 3ª fase da
seleção

22/05

Formulário será disponibilizado no portal da
Enap http://www.enap.gov.br/pt/web/pt-br/
especializacao1. Deverá ser enviado pelo correio
eletrônico: cgpl@enap.gov.br

Divulgação do
resultado final da
seleção e convocação
para matrícula

28/05

Portal da Enap - Especialização

Matrícula 1ª chamada

29 e 30/05

Divulgação da lista
para matrícula em 2ª
chamada

30/05

Matrícula 2ª chamada
Abertura do curso
Início das aulas

31/05 e
01/06
03/06
04/06

Secretaria Escolar da Enap campus Asa Sul
Portal da Enap - Especialização

Secretaria Escolar da Enap campus Asa Sul
Enap campus Asa Sul
Enap campus Asa Sul
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leia-se:
14. CRONOGRAMA PREVISTO
Etapa
Abertura das
inscrições
Encerramento das
inscrições
Divulgação do
resultado preliminar
do processo seletivo
Interposição de
recursos ao resultado
preliminar das fases
1e2
Divulgação do
resultado definitivo
das 1ª e 2ª fases e
convocação para as
entrevistas
Realização das
entrevistas
Divulgação do
resultado preliminar
do processo seletivo
Interposição de
recursos à 3ª fase da
seleção

Data
Estimada
17/04 a
partir das
10h
23/05 até
23h59min
03/06 a
partir das
18h
04/06

Observações
Formulário disponível em https://forms.gle/
oeEPREE4dgtjx732A

Portal da Enap - Especialização
Formulário será disponibilizado no portal da
Enap https://www.enap.gov.br/index.php/pt/semcategoria/especializacao-em-gestao-de-politicasagropecuarias. Deverá ser enviado pelo correio
eletrônico: cgpl@enap.gov.br

06/06 a Portal da Enap - Especialização
partir das
18h
10 e
Enap campus Asa Sul
11/06
14/06 a Portal da Enap - Especialização
partir das
18h
Formulário será disponibilizado no portal da
Enap https://www.enap.gov.br/index.php/pt/semcategoria/especializacao-em-gestao-de-politicas17/06
agropecuarias. Deverá ser enviado pelo correio
eletrônico: cgpl@enap.gov.br

Divulgação do
resultado final da
seleção e convocação
para matrícula

18/06

Portal da Enap - Especialização

Matrícula 1ª chamada

19 e
20/06

Secretaria Escolar da Enap campus Asa Sul

Divulgação da lista
para matrícula em 2ª
chamada

21/06

Portal da Enap - Especialização

Matrícula 2ª chamada
Abertura do curso
Início das aulas

24 e
25/06
01/08
06/08

Secretaria Escolar da Enap campus Asa Sul
Enap campus Asa Sul
Enap campus Asa Sul
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