
                                                                                              
 

RETIFICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N° 04/2020 - SELEÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

PARA EXPORTAÇÃO – PEIEX 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG - torna público 
a retificação da chamada 04/2020 - Seleção de profissionais para formação de Cadastro Reserva 
do Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX, em seu item 3. Prazos do Processo Seletivo: 

 

ONDE SE LÊ: 

3. PRAZOS DO PROCESSO SELETIVO 
  
FASES DATAS 
Lançamento da chamada na página eletrônica da FAPEG e no DOE 20/08/2020 
Prazo limite para impugnação do edital 24/08/2020 

Inscrições - na plataforma OPP FAPEG 27/08/2019 a 27/09/2020 
  

Análise das Inscrições 28/09/2020 a 09/10/2020 

Divulgação da lista preliminar de proponentes habilitados para a 
entrevista 

  
10/10/2020 
  

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da 
habilitação para a etapa de entrevistas 

  
11/10/2020 a 24/10/2020 
  

Divulgação da lista definitiva de proponentes habilitados para a 
etapa de entrevistas 

  
25/10/2020 
  

Realização da etapa de entrevistas 26/10/2020 a 30/10/2020 
  

Divulgação do resultado do processo seletivo 03/11/2020 
  

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado do 
processo seletivo. 03/04/2020 a 17/11/2020 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 20/11/2020 

  

LEIA-SE: 

3. PRAZOS DO PROCESSO SELETIVO 
  
FASES DATAS 
Lançamento da chamada na página eletrônica da FAPEG e no DOE 20/08/2020 
Prazo limite para impugnação do edital 24/08/2020 
Inscrições - na plataforma OPP FAPEG 27/08/2020 a 27/09/2020 



                                                                                              
  

Análise das Inscrições 28/09/2020 a 09/10/2020 

Divulgação da lista preliminar de proponentes habilitados para a 
entrevista 

  
10/10/2020 
  

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da 
habilitação para a etapa de entrevistas 

  
13/10/2020 a 26/10/2020 
  

Divulgação da lista definitiva de proponentes habilitados para a 
etapa de entrevistas 

  
29/10/2020 
  

Realização da etapa de entrevistas 30/10/2020 a 06/11/2020 
  

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 11/11/2020 
  

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado do processo 
seletivo. 12/11/2020 a 25/11/2020 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 04/12/2020 
  
Goiânia, 26 de agosto de 2020. 

 


