MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INSTITUTO RIO BRANCO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA DO INSTITUTO RIO BRANCO EM 2015
BOLSA-PRÊMIO DE VOCAÇÃO PARA A DIPLOMACIA
EDITAL Nº 2, DE 31 DE JULHO DE 2015
O INSTITUTO RIO BRANCO (IRBr) e o CONSELHO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq) tornam públicos:
a) a retificação do subitem 2.7 do Edital nº 1, de 15 de julho de 2015;
[...]
2.7 Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq.
2.8 Cumprir as exigências deste edital.
[...]
b) a prorrogação das inscrições no processo seletivo para o Programa de Ação Afirmativa do Instituto
Rio Branco – Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia, até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de
agosto de 2015 (horário oficial de Brasília/DF);
c) a entrega e o envio da documentação a que se referem os subitens 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5 e 5.8.6 do
Edital nº 1, de 15 de julho de 2015, deverão ser realizadas até o dia 5 de agosto de 2015;
d) o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20 de agosto de 2015;
e) a isenção deverá ser solicitada até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de agosto de 2015 (horário
oficial de Brasília/DF), na forma do subitem 4.2.8 do edital de abertura;
f) a relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na
data
provável
de
11
de
agosto
de
2015,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_15_bolsa.
g) a relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada
na
data
provável
de
25
de
agosto
de
2015,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/irbr_15_bolsa.
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Diretor-Geral do IRBr
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