
13/12/2021 16:28 SEI/ENAP - 0530808 - Edital

https://sei.enap.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=536030&infra_siste… 1/2

Edital Nº 165/2021

 

PROCESSO Nº 04600.002116/2021-16

SEGUNDA CHAMADA PARA MATRÍCULA

 DE ESTUDANTES BRASILEIROS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: MASTER OF PUBLIC
POLICY (EDITAL Nº 98/2021)

 

 

 O Presidente da Comissão de Seleção do Master of Public Policy da Fundação Escola Nacional de
Administração Pública (Enap), no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 252, de 03 de setembro de
2021, torna pública a segunda chamada para matrícula de estudantes brasileiros no Master of Public Policy,
conforme Edital nº 98/2021.

1. A lista de segunda chamada para matrícula no Master of Public Policy consta no Anexo I
deste edital.

2. Conforme disposto no Edital Nº 98/2021, no caso de empate no resultado final, terá
preferência o candidato com maior nota ob�da na entrevista. Persis�ndo o empate, prevalecerá a maior
nota ob�da no memorial. Persis�ndo novamente o empate, prevalecerá o candidato de idade mais
avançada.

3. O prazo para realização da matrícula em segunda chamada é até dia 15 de dezembro de
2021, às 18 horas. 

4. Para efetuar a matrícula, os candidatos convocados em segunda chamada deverão
encaminhar a documentação necessária, indicada no item 14, do Edital nº 98/2021, para o correio
eletrônico mpp@enap.gov.br. São documentos necessários para a efe�vação da matrícula:

I - Cópia simples do diploma de curso de graduação reconhecido pelo MEC;

II - Cópia simples do CPF e do RG;

III - Foto recente;

IV - Autorização da chefia para par�cipação em curso de especialização;

V - Termo de compromisso assinado, conforme as seguintes situações:

a) Par�cipação sem ônus para o estudante e o órgão; ou

b) Par�cipação com ônus para o estudante. 

 

 

RODRIGO TORRES DE ARAÚJO LIMA

Presidente da Comissão de Seleção
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Anexo 1

Lista de segunda chamada para matrícula no Master of Public Policy

CANDIDATO/A CPF

MARIANA RODRIGUES CARRIJO 974.500.9***

DANIEL GÓES CAVALCANTE 077.186.5***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Torres de Araújo Lima, Diretor(a) de Educação
Execu�va, em 13/12/2021, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de
agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0530808 e o código CRC 7AE23CA8.

Referência: Processo nº 04600.002116/2021-16 SEI nº 0530808


