
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DA 5ª 

TURMA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

DESENVOLVIMENTO – EXTENSÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E 

ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

IPEA Edital nº 02/2022 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA 5ª TURMA DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIMENTO, no uso das 

atribuições que lhe confere a Portaria nº 017, de 24 de janeiro de 2020; e nos termos do 

Regimento do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento, aprovado 

pela Portaria nº 090 de 15 de abril de 2016;  

RESOLVE estender o período de inscrições e alterar o calendário do processo eletivo da 

quinta turma do curso em epígrafe, na forma deste edital 

 

1. Justificativa 

Em face do recrudescimento de infecções (e internações) por Covid-19 no início 

deste ano de 2022 no Brasil, e, em particular, no Rio de Janeiro, além do risco já 

identificado de dupla infecção (Covid-19 e Influenza), a direção do Ipea decidiu 

que se dê preferência ao regime de teletrabalho emergencial na Unidade 

Descentralizada do Rio de Janeiro até o dia 31/01. 

 

Em alinhamento com essa diretiva, uma vez que que a prova será aplicada nas 

dependências da Unidade do Ipea no Rio de Janeiro, e considerando o fato de que 

a prova implica na reunião de elevado número de pessoas em local fechado, 

decidiu-se, juntamente com a Comissão de Seleção, adiar a realização das provas 

em Brasília e no Rio de Janeiro para 06 de março de 2022. Alteração essa que 

demanda modificar o calendário do processo eletivo. 

 

Em face dessa alteração, decidiu-se, também, estender o prazo de inscrições até 

11/02 as 23h59min. 

 

2. Período de Inscrições 

Entre 07 de dezembro de 2021 e 11 de fevereiro de 2022 

 

3. Data de realização da prova 



 
As provas referentes a 1ª fase do processo eletivo ocorrerão de 09h00 às 12h00 do 

dia 6 de março de 2022, domingo, nas cidades de Brasília e no Rio de Janeiro em 

locais a serem divulgados via edital. 

 

4. Calendário do Processo Eletivo 

Atividade Data Observações 

Inscrições 07/12/2021 a 

11/02/2022 

Envio por e-mail de formulário de inscrição e 

demais documentos para 

selecao.mestrado@ipea.gov.br. 

O pagamento da taxa de inscrição deve ser 

feito até 15/02/2022. 

Divulgação da lista de 

candidaturas deferidas 

e convocação para 1ª 

Fase 

15/02/2022 Portal do MPPPD. Confirmação do local em 

que serão realizadas as provas objetivas e 

dissertativa 

1ª Fase: Prova 

Objetiva  

06/03/2022 De 9h às 12h. As/Os candidatas/os deverão 

comparecer ao local de prova com 

antecedência de 30 minutos do horário fixado 

para seu início, portando caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, em material 

transparente, e documento de identidade 

original 

Divulgação do 

Gabarito da Prova 

Objetiva 

07/03/2022 Portal do MPPPD 

Recursos da Prova 

Objetiva 

08/03/2022 a 

09/03/2022 

Enviar e-mail requerimento (modelo Anexo 7) 

para o e-mail selecao.mestrado@ipea.gov.br.  

Divulgação do 

Resultado Final da 

Prova Objetiva e 

Convocação para 

Verificação relativa ao 

14/03/2022 Portal do MPPPD 

mailto:selecao.mestrado@ipea.gov.br


 
Sistema de Ação 

Afirmativa 

Verificação relativa ao 

sistema de vagas 

destinadas às/aos 

candidatas/os  

negras/os, pretas/os, 

pardas/os 

16/03/2022 a 

18/03/2022 

Entrevistas realizadas no Ipea. Apresentar-se 

portando documento de identidade original 

com antecedência de até 15 minutos ao horário 

agendado para a entrevista 

Entrega de documento 

comprovante de 

candidatas/os às vagas 

reservadas (indígenas 

e pessoas com 

deficiência) 

14/03/2022 a 

18/03/2022 

Apresentar o comprovante/laudo médico pelo 

e-mail selecao.mestrado@ipea.gov.br  

Divulgação do 

Resultado Preliminar 

da Verificação relativa 

aos Sistemas de vagas 

reservadas 

22/03/2022 Portal do MPPPD e envio de e-mail aos 

candidatos. 

Recursos da 

Verificação relativa 

aos Sistemas de vagas 

reservadas 

23/03/2022 a 

24/03/2022 

Enviar requerimento (Anexo 7) e-mail para o 

selecao.mestrado@ipea.gov.br  

Divulgação do 

Resultado Final da 

Verificação relativa 

aos sistemas de vagas 

reservadas 

28/03/2022 Portal do MPPPD  

Divulgação do 

Resultado da 2ª Fase 

04/04/2022 Portal do MPPPD 

Recursos do Resultado 

da Avaliação dos 

Projetos 

04/04/2022 a 

06/04/2022 

Enviar requerimento (Anexo 7) para o e-mail 

selecao.mestrado@ipea.gov.br 



 

 

 

 

Brasília, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

FERNANDO GAIGER SILVEIRA 

Presidente da Comissão de Seleção 

  

Convocação para 

Realização das 

Entrevistas – 3ª Fase 

08/04/2022 Portal do MPPPD 

3ª  Fase: Entrevistas 11/04/2022 

14/04/2022 

Entrevistas realizadas no Ipea. Apresentar-se 

portando documento de identidade original 

com antecedência de até 15 minutos ao horário 

agendado para a entrevista 

Divulgação do 

Resultado Preliminar 

da 3ª Fase (Entrevistas 

e Análise Curricular) 

18/04/2022 Portal do MPPPD 

Recursos da 3ª fase 

(Entrevistas, e Análise 

Curricular) 

18/04/2022 e 

20/04/2022 

Enviar requerimento (Anexo 7) para o e-mail 

selecao.mestrado@ipea.gov.br  

Publicação do 

Resultado Final do 

Processo Seletivo 

22/04/2022 Portal do MPPPD 

Matrículas 25/04/2022 a 

26/04/2022 

Secretaria do MPPPD/Ipea 

Divulgação da 2ª 

chamada 

28/04/2022 Portal do Ipea 

Matrículas – 2ª 

chamada 

29/04/2022 Secretaria do MPPPD/Ipea 

Início do curso 02/05/2022 Verificar programação no Portal do MPPPD 


