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NOTA Nº 02/2020 –PRPPI/REIT/IFAL  
 

Maceió-AL, 27 de abril de 2020. 
 
 
Assunto:  Suspensão de Prazo Administrativo do Edital nº 16/2019 – PRPPI/IFAL – Afastamento 
de Servidor para Pós-graduação. 
 
 
O Edital nº 16/2019 – PRPPI/IFAL teve por finalidade a classificação e seleção de servidoras/es               
técnicos administrativos e docentes do Ifal, para fins de afastamento integral para pós-graduação             
stricto sensu e pós-doutorado no País e no exterior, tendo sido publicado seu resultado final no dia                 
22/01/2020. 
 
No item 8 do edital supracitado, que trata das disposições finais, tem-se disposto no subitem 8.4 que                 
“Os afastamentos aprovados neste edital deverão ser concedidos até 30/04/2020, mediante           
contratação de professor substituto, quando houver, e a consequente publicação de portaria.” Tal             
prazo fora estabelecido em conformidade com o disposto no § 2º, I, do art. 14 da Resolução nº                  
39/2019-CONSUP/REIT/IFAL. 
 
Contudo, em virtude da edição do Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, o qual reconhece o                
estado de calamidade pública no Brasil, mediante o decreto de pandemia de COVID-19 pela OMS               
e, considerando ainda o disposto no art. 67 da Lei 9.784/99 que regula o processo administrativo no                 
âmbito federal, fica suspenso o prazo estabelecido no subitem 8.4 do Edital nº 16/2019 –               
PRPPI/IFAL. 
 
Cabe salientar que, o Ifal, valendo-se de sua autonomia administrativa para organizar-se diante da              
situação de calamidade pública, tem respaldado suas decisões na observância dos princípios legais,             
principalmente o da precaução, diante da situação ora vivenciada, além dos demais normativos             
editados em virtude das suspensão de atividades acadêmicas. 
 
Nesse sentido, assim que a situação excepcional for superada todos os atos administrativos previstos              
no referido edital serão retomados, observando os preceitos legais e condições administrativas para             
sua efetivação. 
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