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ANEXO I - Errata Nº 02/2021

Onde se lê: Leia-se:

2.5. Cada disciplina tem 30h, sendo 20h com atividades

assíncronas e 10h de aulas com a presença do professor

em tempo real, exceto as práticas de formação

complementar.

2.5. Cada disciplina tem 30h, sendo 20h de

aulas síncronas (com a presença do professor

em tempo real) e 10h de atividades

assíncronas, exceto as práticas de formação

complementar.

2.8. Em cada disciplina, as aulas com a presença do

professor serão realizadas na plataforma em um único

final de semana por mês nos seguintes horários: sexta-

feira, das 19h às 22h; sábado e domingo, das 9h às 12h30,

totalizando 10h para cada disciplina.

2.9. Em cada disciplina, as aulas síncronas

(com a presença do professor), serão

realizadas na plataforma de segunda a sexta

das 18h às 22h, uma semana por mês,

totalizando 20h para cada disciplina.

9.2. A classificação final será efetuada pela ordem

decrescente dos candidatos, considerando

exclusivamente a nota da entrevista. e, em caso de

empate, terão

9.2. A classificação final será efetuada pela

ordem decrescente dos candidatos,

considerando exclusivamente a nota da

entrevista. Havendo empate no total de

pontos de classificação, serão utilizados os

preferência, sucessivamente, os candidatos com maior

idade. (artigo 27 da Lei Federal nº 10.741/2003).

critério de desempate na seguinte ordem:

servidor do quadro da Fundaj, servidor

público federal, candidato com maior idade.

ANEXO IV: Termo de Compromisso:

Portanto, assumo o compromisso de seguir

rigorosamente as orientações e parâmetros institucionais

da Fundaj, para que possa assegurar minha participação

ANEXO IV: Termo de Compromisso:

Portanto, assumo o compromisso de seguir

rigorosamente as orientações e parâmetros

institucionais da Fundaj para que possa

assegurar minha participação nas aulas on-

line e atividades do curso de

nas aulas presenciais do curso de Pós-graduação

ofertadas por esta instituição e manter meu vínculo com a

Escola de Inovação e Políticas Públicas (EIPP).

Pós-graduação ofertadas por esta instituição

e manter meu vínculo com a Escola de

Inovação e Políticas Públicas (EIPP).

Observações: 1. Correção da numeração do item 2.5 (repetido) ao item 2.8, passando a ser de 2.6

a 2.9. 2. Exclui-se o item 9.3. Havendo empate no total de pontos de classificação, será utilizado o seguinte

critério: preferencialmente servidor Fundaj, seguido de servidor público federal.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


