
 

 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 
(Fade-UFPE) e a Coordenação Geral do Projeto Técnico de Pesquisa “O 
FORTALECIMENTO DO PROGRAMA 
NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”, tornam público o 
117/2021. Pelos motivos a seguir:
 
1 - Considerando a proximidade do final do ano, o necessário comprometimento do tempo 
da equipe em virtude de uma eventual prorrogação do prazo de inscrições, bem 
viabilidade da mudança da sistemática de oferta das capacitações presenciais, a 
Coordenação do Projeto CECAMPE decidiu por cancelar a presente seleção para 
formadores.  
 
Informamos que, oportunamente, 
propostas sejam concretizadas.
 
 
João Pessoa, 16 de novembro de 2021

 

CANCELAMENTO  

EDITAL RPA Nº 117/2021

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 
UFPE) e a Coordenação Geral do Projeto Técnico de Pesquisa “O 

FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO 
ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”, tornam público o CANCELAMENTO DO EDITAL 

. Pelos motivos a seguir: 

Considerando a proximidade do final do ano, o necessário comprometimento do tempo 
da equipe em virtude de uma eventual prorrogação do prazo de inscrições, bem 
viabilidade da mudança da sistemática de oferta das capacitações presenciais, a 

do Projeto CECAMPE decidiu por cancelar a presente seleção para 

Informamos que, oportunamente, a equipe será selecionada tão logo as mudanças 
propostas sejam concretizadas. 

ão Pessoa, 16 de novembro de 2021 
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EDITAL RPA Nº 117/2021 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 
UFPE) e a Coordenação Geral do Projeto Técnico de Pesquisa “O 

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO 
ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A 

CANCELAMENTO DO EDITAL 

Considerando a proximidade do final do ano, o necessário comprometimento do tempo 
da equipe em virtude de uma eventual prorrogação do prazo de inscrições, bem como da 
viabilidade da mudança da sistemática de oferta das capacitações presenciais, a 

do Projeto CECAMPE decidiu por cancelar a presente seleção para 

tão logo as mudanças 
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