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EDITAL CBT Nº 001/2021
 

PROCESSO SELETIVO
 

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
 

 

RETIFICAÇÃO DO COM.01/2021-GAB-CBT/DRG/CBT/IFSP de 08/03/2021, referente a Classificação Preliminar do Edital n.º 001, de
04/02/2021; de acordo com a Lei nº 8.112/90, Decreto nº 9.991 de 28 de agosto de 2019, Portaria nº 4.646 de 18 de dezembro de 2019,
Portaria nº 4.646 de 18 de dezembro de 2019, Portaria nº 2.252 de 17 de junho de 2020, para o período de abril a junho de 2021 .
 

 

Onde se lê:

Considerando o disposto no Edital n.º 001, de 02/02/2021; de acordo com a Lei nº 8.112/90, Decreto nº 9.991 de 28 de agosto de 2019,
Portaria nº 4.646 de 18 de dezembro de 2019, Portaria nº 2.252 de 17 de junho de 2020, referentes às políticas e diretrizes de
capacitação/qualificação;
 

Leia-se:

Considerando o disposto no Edital n.º 001, de 04/02/2021; de acordo com a Lei nº 8.112/90, Decreto nº 9.991 de 28 de agosto de 2019,
Portaria nº 4.646 de 18 de dezembro de 2019, Portaria nº 2.252 de 17 de junho de 2020, referentes às políticas e diretrizes de
capacitação/qualificação;
 

 

 

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARESORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
 

 

Onde se lê:

Os recursos deverão ser encaminhados através de processo eletrônico, conforme o item “RECURSOS” do Edital n. 008, de 15/07/2020,
para a CGP-CBT, no prazo limite de 12/08/2020;
Não serão aceitos documentos exigidos naquele Edital e que não foram apresentados dentro do período das inscrições.
A DRG/CBT informa, ainda, o número total de inscrições realizadas por titulação pretendida:
 

Mestrado 3
Doutorado 1
Pós-Doutorado 0

 

 

Leia-se:

Os recursos deverão ser encaminhados através de processo eletrônico, conforme o item “RECURSOS” do Edital n. 001, de 04/02/2021 para
a CGP-CBT, no prazo limite de 11/03/2021.

Não serão aceitos documentos exigidos naquele Edital e que não foram apresentados dentro do período das inscrições.
A DRG/CBT informa, ainda, o número total de inscrições realizadas por titulação pretendida:
 

Mestrado 2
Doutorado 1
Pós-Doutorado 0
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