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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Escola Nacional de Gestão Agropecuária

Edital ENAGRO/MAPA nº 16, de 24 de novembro de 2021

EDITAL

 

EDITAL ENAGRO/DGG/SE/MAPA Nº 16/2021

 

PROCESSO Nº 21000.071724/2021-41

 

A Coordenadora-Geral Substituta da Escola Nacional de Gestão Agropecuária - Enagro, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Edital ENAGRO/DGG/SE/MAPA nº 14/2021 e o que consta no PROCESSO nº
21000.071724/2021-41 resolve:

1. Prorrogar as inscrições do EDITAL ENAGRO/DGG/SE/MAPA Nº 14/2021, de 26 de novembro de 2021, até o
dia 30 de novembro de 2021, encerrando-a às 23h59 (horário o�cial de Brasília/DF) do dia 30/11/2021.

2. Reti�car o subitem 5.2, retirando o inciso II, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

5.2. Os(As) servidores(as) interessados(as) em participar do processo seletivo deverão anexar ao formulário
eletrônico pelo link https://form.jotform.com/212866593069064 os seguintes documentos, em arquivo PDF:

1. I - cópia do trecho do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022 (que poderá ser obtida no portal da
Enagro) que comprove que a ação de desenvolvimento pleiteada está prevista no PDP 2022 da respectiva
unidade, e que atenda aos critérios estabelecidos na alínea “a” do inciso I do item 2.1 deste Edital.

2.  II - declaração da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/DA/SE, comprovando:
1. a. tempo de efetivo exercício no MAPA; e
2. b. tempo decorrido entre a presente solicitação e o último afastamento para cursar pós-

graduação stricto sensu, licença capacitação ou licença para tratar de interesses particulares.

3. III - conceito do programa pretendido de acordo com a CAPES, no caso de programa no País, e
classi�cação, acreditação ou conceito internacionalmente aceito, no caso de programa no
Exterior(consulta para programas no País pode ser realizada pela plataforma Sucupira da CAPES -
sucupira.capes.gov.br).

 

LEIA-SE:

5.2. Os(As) servidores(as) interessados(as) em participar do processo seletivo deverão anexar ao formulário
eletrônico pelo link https://form.jotform.com/212866593069064 os seguintes documentos, em arquivo PDF:

1. I - cópia do trecho do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022 (que poderá ser obtida no portal da
Enagro) que comprove que a ação de desenvolvimento pleiteada está prevista no PDP 2022 da respectiva
unidade, e que atenda aos critérios estabelecidos na alínea “a” do inciso I do item 2.1 deste Edital; e

https://form.jotform.com/212866593069064
http://enagro.agricultura.gov.br/PDP/paec-aprovado
https://form.jotform.com/212866593069064
http://enagro.agricultura.gov.br/PDP/paec-aprovado


2. II - conceito do programa pretendido de acordo com a CAPES, no caso de programa no País, e classi�cação,
acreditação ou conceito internacionalmente aceito, no caso de programa no Exterior (consulta para
programas no País pode ser realizada pela plataforma Sucupira da CAPES - sucupira.capes.gov.br).

 

3. Reti�car a tabela 8 do subitem 10.1, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

  DATA PREVISTA

Publicação do Edital 17/11

Período para impugnação do Edital 17 a 19/11

Inscrições 17 a 26/11

Análise das inscrições recebidas 29/11 a 03/12

Publicação da lista de candidatos(as) habilitados(as) e inabilitados(as) 06/12

Prazo para interposição de recurso contra habilitação das inscrições 06 a 08/12

Análise dos recursos contra habilitação das inscrições 07 a 09/12

Publicação da lista �nal de candidatos(as) habilitados(as) e inabilitados(as) 10/12

Análise dos critérios de classi�cação 10 a 14/12

Publicação do resultado preliminar 15/12

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 15 a 17/12

Análise dos recursos contra o resultado preliminar 16 a 20/12

Publicação da homologação do resultado 21/12

LEIA-SE:

 EVENTO DATA PREVISTA

Publicação do Edital 17/11

Período para impugnação do Edital 17 a 19/11



Inscrições 17 a 30/11

Análise das inscrições recebidas 1ª a 07/12

Publicação da lista de candidatos(as) habilitados(as) e inabilitados(as) 08/12

Prazo para interposição de recurso contra habilitação das inscrições 08 a 10/12

Análise dos recursos contra habilitação das inscrições 09 a 13/12

Publicação da lista �nal de candidatos(as) habilitados(as) e inabilitados(as) 14/12

Análise dos critérios de classi�cação 14 a 16/12

Publicação do resultado preliminar 17/12

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 17 a 21/12

Análise dos recursos contra o resultado preliminar 20 a 22/12

Publicação da homologação do resultado 23/12

 

4. As demais disposições constantes do Edital ENAGRO/DGG/SE/MAPA nº 14/2021 permanecem inalteradas.

QUEISI CHAIANA SCHNEIDER
 

A autenticidade deste documento poderá ser veri�cada acessando o link:

/detalhar/87335

Sistema de Gestão de Pessoas - Sigepe

https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/detalhar/87335

