INSTITUTO RUI BARBOSA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A CHAMADA DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS PARA O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE
E POLÍTICAS PÚBLICAS e ALTERAÇÃO DO ITEM 5.2 – COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO, referente ao EDITAL IRB n.01/2018, de 02 de julho de 2018
(publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná n º
1856 em 03/07/2018)
O Instituto Rui Barbosa (IRB), no uso de suas atribuições, informa a alteração do item
5.2 da Seleção de Trabalhos e do item 7 do Cronograma - prorrogação de prazo para
a Chamada de Trabalhos Científicos para apresentação no IV Congresso Internacional
de Controle e Políticas Públicas, que será realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro de
2018, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza/Ceará.
Item 5.2 (Seleção dos Trabalhos) passará a vigorar com a seguinte alteração:
5.2 Cada trabalho será avaliado por, no mínimo, dois avaliadores, membros do corpo
de pareceristas.
Item 07 - do Cronograma
A prorrogação de prazo para o encaminhamento dos trabalhos científicos será até dia
30 de agosto de 2018, alterando-se o Edital no item 07 CRONOGRAMA, o qual passa
a vigorar com a seguinte redação:
7.1
7.2
7.3
7.4

Lançamento da chamada de trabalho: 02 de julho de 2018.
Prazo para encaminhamento dos trabalhos: 02 de julho a 30 de agosto de 2018.
Período de avaliação dos trabalhos: 31 de agosto a 14 de setembro de 2018.
Divulgação dos resultados no portal e comunicação ao candidato, por e-mail, no

dia 17 de setembro de 2018.
7.5 Data de fixação do horário de apresentação do trabalho, no site do evento: 19 de
setembro de 2018.
O encaminhamento dos trabalhos deverá ser feito somente pelo e-mail:
irb@irbcontas.org.br
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Mantém-se inalteradas as demais disposições do Edital 01/18-IRB, de 02 de julho de
2018 – publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº
1856.

O Instituto Rui Barbosa (IRB) tem sede no Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCE/PR) – Curitiba-PR. Praça Nossa Senhora de Salete s/n, Centro Cívico Curitiba PR

-

CEP

80530-910

–

Brasil.

F:

(41)

3350-1875

–

Sítio

eletrônico:

www.irbcontas.org.br.

Endereços eletrônicos:
a) trabalhos científicos: irb@irbcontas.com.br
b) informações sobre o evento: politicaspublicas@efeitoeventos.com.br
c) página do evento: www.congressoirb.org.br
d) Portal do IRB: www.irbcontas.org.br
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