
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

 
Edital 14/2011 – PRORH/CCDP   

 
 

ALTERAÇÃO DE DATAS DO “PROQUALI” 
 

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, considerando 
o Edital 13/2011 – PRORH referente ao Programa de Apoio à Qualificação – 
Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu, destinadas aos servidores do quadro 
efetivo da Universidade Federal de Juiz de Fora e tendo em vista as dificuldades 
encontradas pelos servidores no período de férias em providenciar a documentação com 
as respectivas assinaturas, solicitadas no edital 13/2011, resolve:  

 
Art. 1º - Alterar as datas constantes do Edital 13/2011- PRORH, conforme a 

seguir:   
 
Parágrafo primeiro: 
1) Onde se lê:   

 
“2.3. O período da concessão da bolsa se iniciará a partir do mês subseqüente ao da 
aprovação da solicitação, até o tempo estabelecido neste edital de chamada.” 
 

Leia-se:  
 

2.3. O período da concessão da bolsa se iniciará a partir do mês de agosto de 2011, 
quando couber, até o tempo estabelecido neste edital de chamada. 
 
 Parágrafo segundo: 
         2)  Onde se lê:  

 
“6. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
6.1 – O período de inscrição e seleção seguirá o seguinte cronograma: 

• Período de inscrição: de 20 de julho a 05 de agosto de 2011; 
• Avaliação dos pedidos pela Comissão de Avaliação: 08 a 19 de agosto de 

2011; 
• Divulgação dos resultados no sítio da PRORH -www.ufjf.edu/prorh: 22 de 

agosto de 2011; 
• Recebimento de recursos: 23 de agosto de 2011, na CCDP/PRORH, no 

horário de 09h às 12h e 13h às 18h;  
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• Divulgação dos resultados dos recursos: 26 de agosto de 2011;” 
 
 
Leia-se:  
 

“6. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
6.1 – O período de inscrição e seleção seguirá o seguinte cronograma: 

• Período de inscrição: de 20 de julho às 16h do dia 24 de agosto de 2011; 
• Avaliação dos pedidos pela Comissão de Avaliação: 25 de agosto a 06 de 

setembro de 2011; 
• Divulgação dos resultados no sítio da PRORH -www.ufjf.edu/prorh: 08 de 

setembro de 2011, a partir das 15h; 
• Recebimento de recursos: 09 de setembro de 2011, na CCDP/PRORH, no 

horário de 08h às 12h e 14h às 17h;  
• Divulgação dos resultados dos recursos: 14 de setembro de 2011, a partir das 

15h, no sítio da PRORH -www.ufjf.edu/prorh.” 
 
Art. 2º - Ratificar as demais disposições constantes do Edital 13/2011 – 

PRORH.  
 

           Juiz de Fora, 05 de agosto de 2011.    
 
 

       Jackeline Fernandes Fayer  
     Pró-Reitora de Recursos Humanos 

          Presidente da Comissão PROQUALI                                                       
 
 

 
 


