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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Gabinete da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

EDITAL FJZB N° 01/2023

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO FINANCIAMENTO DE VAGAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PÓS-
GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA - FJZB

INFORMAÇÕES GERAIS

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA - FJZB, no uso das
competências que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo Único do art. 105, da Lei Orgânica do Distrito
Federal e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, nos
Decretos 29.290, de 22 de julho de 2008, 29.814, de 10 de dezembro de 2008 e 39.468, de 21 de
novembro de 2018 e considerando a publicação da Lei Orçamentária Anual/LOA de número 7.212, de 30
de dezembro de 2022, a qual es�ma a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Extra nº 98-A, de 30 de
dezembro de 2022, torna público o Edital FJZB n° 01/2023 de Seleção para o Programa de Incen�vo à Pós-
Graduação Stricto Sensu da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, norma�zado pela Instrução
Norma�va nº 276, de 15 de dezembro de 2022, convida os servidores da FJZB que atendam aos requisitos
deste Edital a par�ciparem do processo de concessão de bolsas de estudos no âmbito do Programa de
Incen�vo à Pós-Graduação da FJZB.

1. OBJETIVO

O Programa de Incen�vo à Pós-Graduação  Stricto Sensu, tem por obje�vo incen�var a par�cipação de
servidores em programas de pós-graduação stricto sensu com a finalidade de desenvolver
conhecimentos técnicos e cien�ficos para a melhoria da gestão e desenvolvimento da Fundação Jardim
Zoológico de Brasília - FJZB.

2. REGULAMENTO

2.1. As informações sobre o processo de concessão de bolsas de estudo: oferta, inscrição, processo de
seleção, recursos, deveres do bolsista, cancelamento e outras orientações encontram-se disciplinadas na
Instrução Norma�va nº 276, de 15 de dezembro de 2022, que trata das normas do Programa de Incen�vo
à Pós-Graduação, e neste edital.

2.2. A disponibilidade orçamentária para financiamento das bolsas de estudos, objeto deste edital, advirá
dos recursos Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, prevista no PROGRAMA DE TRABALHO
18.122.8210.4088.0009 - Capacitação de Servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB,
obedecendo-se a respec�va legislação.

3. BOLSAS DE ESTUDO

Por meio do presente processo serão ofertadas 05 (cinco) bolsas de estudos aos servidores da Fundação
Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, nos termos previstos na Instrução Norma�va nº 276 e neste edital,
conforme quadro a seguir:

ORIGEM DO RECURSO PÚBLICO ALVO MESTRADO TOTAL

FJZB Servidores da FJZB 05 05

4. CRONOGRAMA

4.1. O processo de oferta de bolsas de estudos ocorrerá em conformidade com o cronograma a seguir:



06/02/2023 16:23 SEI/GDF - 105393066 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=118400694&infra_siste… 2/3

ETAPA DATA/PRAZO

Início das inscrições 07 de fevereiro de 2023

Encerramento das inscrições 08 de fevereiro de 2023

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas na Intranet da FJZB 10 de fevereiro de 2023

Prazo para interposição de recurso 13 de fevereiro de 2023

Divulgação do resultado defini�vo das inscrições 15 de fevereiro de 2023

Divulgação do resultado provisório da classificação (se aplicável) 15 de fevereiro de 2023

Prazo para interposição de recurso contra o resultado provisório (se aplicável) 16 de fevereiro de 2023

Divulgação do resultado defini�vo da classificação (se aplicável) 17 de fevereiro de 2023

Publicação e divulgação do resultado final na Intranet da FJZB 20 de fevereiro de 2023

Assinatura do Termo de Compromisso 22 de fevereiro de 2023

4.2. As bolsas serão concedidas nos termos do art. 11 da Instrução Norma�va nº 276/2022.

4.3. Havendo mais inscritos que a quan�dade de bolsas ofertadas no item 3 deste edital, deverão ser
observados os seguintes critérios de seleção constantes no art. 21, da Instrução Norma�va nº 276/2022.

4.4. Permanecendo o empate, terá prioridade o candidato que �ver maior idade e inscrição mais an�ga.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5.1. Nos casos em que houver necessidade de afastamento do servidor, deverão ser observadas as regras
correspondentes, previstas no art. 20 da Instrução Norma�va nº 276/2022.

5.2. Tratando-se de ins�tuição de ensino estrangeira, a responsabilidade e eventuais ônus pela tradução
e pela adequação da documentação necessária à concessão e execução da bolsa de estudos será do
servidor interessado, que deverá observar as exigências legais aplicáveis.

5.3. As dúvidas sobre preenchimento de formulário de inscrição, envio de documentação, dentre outras,
podem ser esclarecidas junto à Gerência de Gestão de Pessoas-GEGEP, por meio dos telefones (61) 3445-
7022 e email: gegep@zoo.df.gov.br.

5.4. As inscrições serão realizadas por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI e enviadas para
GEGEP/DIRAL/SUAFI/FJZB, conforme orientações a seguir:

1º Iniciar processo no SEI com o �tulo Pessoal: curso promovido por outra ins�tuição;

2º Especificação: Digitar o nome completo do(a) servidor(a);

3º Escolher o nível de acesso: Restrito;

4º Ao gerar o primeiro documento, escolher o �tulo: Projeto Básico Contratação de CD;

5º Ao gerar o segundo documento, escolher o �tulo: Solicitação de Par�cipação em Evento CD;

6º Após a criação do processo eletrônico, preenchimento e assinatura do Projeto Básico Contratação
Ação de CD e da Solicitação de Par�cipação em Evento CD, assinados pelo candidato, chefia imediata e
mediata(s) (excluída essa assinatura quando se tratar de servidor em mandato classista), inserir os
documentos obrigatórios no processo, abaixo discriminados:

I – Declaração de Tempo de Serviço, contendo lotação e exercício atualizados do servidor;
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II – Manifestação da Gerência de Gestão de Pessoas-GEGEP, informando que o servidor não responde a
processo administra�vo disciplinar por desídia, ou encontrar-se cumprindo penalidade disciplinar no
período de inscrição ao processo sele�vo;

III – Declaração de aluno(a) regular, contendo a área do curso, prazo inicial e previsão de término do
mesmo;

IV – Proposta financeira da ins�tuição de Ensino Superior, tendo presentes o valor da matrícula e das
mensalidades à vista e a prazo.

5.6. O (a) candidato(a) que já esteja com o curso em andamento poderá par�cipar do processo sele�vo,
ciente de que o incen�vo será concedido proporcionalmente ao prazo restante para a conclusão do
curso;

5.7. O (a) candidato(a) que esteja na fase de matrícula concluída, terá o valor da mesma incluído no
incen�vo.

5.8. Para efeito deste edital, o candidato só será considerado bolsista após a publicação do Resultado
Final de inscrições e a comprovação de matrícula na Ins�tuição de Ensino Superior;

5.9. O pagamento da primeira parcela do incen�vo ocorrerá a par�r da comprovação de inscrição e
matrícula na Ins�tuição de Ensino Superior.

5.10. A modalidade deverá ser  semi-presencial ou à distância.

 

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES

Diretora-Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES -
Matr.0273484-2, Diretor(a)-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em
06/02/2023, às 15:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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