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ALTERAÇÃO DO EDITAL N° 5/2021/REIT - PROPESP/IFRO
PROCESSO SEI Nº 23243.007745/2021-85
DOCUMENTO SEI Nº 1336990
Considerando a indisponibilidade, momentânea, do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq;
Considerando que a indisponibilidade do DGP impossibilita a verificação automática de informações referente
aos grupos de pesquisa certificados pelo IFRO via Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP);
Considerando que a indisponibilidade do DGP implica em impossibilidade de atualização dos grupos e/ou
inserção de novos membros por parte dos líderes de grupos de pesquisa certificados pelo IFRO;
Considerando que não há prazo definido, pelo CNPq para restabelecimento do Diretório;
O Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, visando a continuidade do processo seletivo do EDITAL Nº 5/2021/REIT PROPESP/IFRO, DE 05 DE JULHO DE 2021 torna pública a alteração do item 3.3 que passa a vigorar com a seguinte
redação:
3.3 Pertencer a grupo de pesquisa, certificado pelo IFRO, no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq. A
confirmação de participação em grupos de pesquisa certificado será solicitada posteriormente, pelos setores correspondentes de
origem do servidor – Coordenação de Pesquisa e Inovação (CPI) nos Campi e Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI) na
Reitoria, aos coordenadores de projetos aprovados no certame.
Os demais itens permanecem inalterados.
GILMAR ALVES LIMA JÚNIOR
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Gilmar Alves Lima Júnior, Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Inovação e PósGraduação, em 10/08/2021, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1336990 e o código CRC
E47DE903.
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