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Faculdade de Ceilândia
 

 

Edital Interno nº 02/2019 

 

AFASTAMENTO DOCENTE INTEGRAL PARA PÓS-DOUTORADO 

 

Comissão de afastamentos docente do colegiado do curso de Farmácia, encaminha Edital 

para pós-doutorado pelo período de 12 meses em conformidade as Leis federais nº 

8.112/90, nº 12.772/12 e suas respectivas alterações, as Resoluções do CAD 003/2002 e 

do presente edital: 

 

CAPÍTULO I - DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO 

Art. 1º As inscrições ocorrerão no período de 05 de setembro a  05  de  ou t u b ro  de 

2019 na secretaria da coordenação do curso. 

Art. 2º No ato de inscrição os candidatos deverão protocolar: 

a) Ficha Funcional; 

b) Carta de aceite do Programa de Pós-Graduação ou Instituição do Estágio pós-

doutoral;  

c) Ficha de inscrição no Edital (anexo A); 

d) Termo de Compromisso do docente responsável por prazo igual ao do afastamento 

(Anexo B). 

e) Termo de compromisso e afastamento  

 

CAPÍTULO II – DAS VAGAS 

Art. 3º Serão disponibilizadas 03 vagas para afastamento docente integral para pós-

doutorado pelo período de 12 meses. 

Art. 4º Caso não haja preenchimento de todas as vagas as mesmas serão aproveitadas 

para o edital posterior 

 

CAPÍTULO III – DOS CRITÉRIOS 

Art. 5º Caso haja um número maior de candidatos do que vagas, serão utilizados os 

critérios da Resolução no. 01/2016 do Colegiado de Curso de Farmácia da FCE para a 
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classificação dos docentes por ordem de prioridade. 

 

 

 

CAPÍTULO IV - DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

Art. 6º Os resultados parciais serão divulgados no 5o ao 10o dia útil de outubro pela 

secretaria do curso. 

Art. 7º Caberão recursos dirigidos a comissão sobre os resultados finais até o 22º dia de 

outubro. 

Art. 8º Divulgação dos resultados finais após a análise dos recursos até o 15º dia de 

outubro. A solicitação de cada docente será DEFERIDA ou INDEFERIDA pela comissão. 

 

Art. 9º Em caso de INDEFERIMENTO, o candidato poderá se inscrever nos editais 

seguintes. 

 

Art. 1 0 º Os resultados deferidos só serão validos para o edital vigente. Caso o 

candidato desista, terá que pleitear novamente a vaga, respeitando uma quarentena de 

12 meses. 

 

 

CAPÍTULO V - DA VALIDADE E DOS CASOS OMISSOS 

Art. 11º O presente edital tem validade de 30 (vinte) dias a contar de sua publicação. 

 

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão. 
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CAPÍTULO VI 

CRONOGRAMA 2o Semestre 

5º dia útil de setembro ao 5o dia útil de 

outubro 

Manifestação de interesse dos docentes para o semestre 

seguinte 

5o dia útil de outubro Fechamento de edital 

5o ao 10o dia útil de outubro Ranking dos docentes que manifestaram interesse 

10o ao 15o dia útil de outubro Prazo para recursos 

15º ao 20º dia de outubro Resultado dos recursos 

20º ao 22º dia de outubro Resultado Final 

Até última semana de outubro Aprovação no colegiado de curso 

1º e 2º semana de novembro Aprovação no colegiado Pleno 

3º e 4º semana de novembro Aprovação nas instâncias superiores 

10o dia útil de dezembro 
Confirmação de saída / Início do processo de contratação 

do docente substituto 

1a semana de janeiro a última semana de 

fevereiro 
Saída para pós-doc 

2a semana de janeiro Início do próximo edital 

 

 

A Licença Capacitação deve preferencialmente ser usufruída no período de férias 

conforme acordado em reunião do Colegiado de Farmácia. 
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Anexo A 

Formulário de Inscrição Edital no 1/2019 

 

Nome:  

Matrícula: Cargo: 

Telefone: e-mail: 

Endereço:  Complemento: Cep:  UF 

 

Local do afastamento docente: 

Data do afastamento:  

 

Início: ___/___/_______ 

Término: ___/___/_______ 

 
 

Brasília ___, de ____________________ de__________ 

 

_____________________________ ______________________________ 
Docente Solicitante do Afastamento Docente Responsável 

  

_______________________________ 
Coordenação do Curso de Farmácia da FCE 
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ANEXO B 

 

PLANO DE TRABALHO PERÍODO LICENÇA CAPACITAÇÃO DOCENTE 
 

Data Disciplina Créditos Conteúdo Docente responsável Observações 

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Brasília ___, de ____________________ de__________ 

 

_____________________________ ______________________________ 
Docente Solicitante do Afastamento Docente Responsável 

  

_______________________________ 
 

Coordenação do Curso de Farmácia da FCE 

 


