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SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 09/2020 

Chamada Pública para Estruturação de Centros de Tecnologia e Inovação 
Aplicadas em Materiais Avançados 

1° RERRATIFICAÇÃO 

 

i) Rerratificação do item 3.2.1: 

 

Buscando-se dar maior clareza ao item 3.2.1 torna-se necessário promover as 

seguintes alterações: 

De: 

“3.2.1 Subtema 1: Materiais avançados tais como os derivados do grafite (nanotubos de 

carbono, grafeno e fulereno) e demais materiais bidimensionais (borofeno, germaneno, 

estaneno, fosforeno, siliceno, entre outros), bem como, suas aplicações;” 

Para: 

“3.2.1 Subtema 1: Materiais avançados;” 

 

ii) Rerratificação do item 6.6.1: 

 

Buscando-se complementar as despesas correntes passíveis de apoio, inclui-se o item 

abaixo: 

k) Diárias, passagens e despesas com locomoção, exclusivamente para as equipes 

executoras, observado o disposto no subitem 6.5.5.2. 

 

iii) Rerratificação do item 13. CRONOGRAMA 

 

Considerando possíveis dificuldades na formação dos arranjos institucionais entre os 

partícipes das propostas, faz-se necessária a prorrogação do prazo de envio da proposta 

em 45 dias. Assim, o item 13. Cronograma passa a vigorar com as seguintes datas:  
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13. CRONOGRAMA 

Evento  Data  Responsável 

1. Lançamento da Chamada Pública, no Portal da Finep na 
Internet. 

 09/11/2020  Finep 

2. Disponibilização do formulário eletrônico (Formulário 
de Apresentação de Propostas - FAP) e de link para upload 
dos documentos complementares. 

 26/11/2020  Finep 

3. Término do prazo para envio eletrônico da proposta 
(até às 18h00 - horário de Brasília). 

15/04/2021  Candidato 

4. Divulgação do resultado preliminar da etapa de Habili-
tação. 

13/05/2021  Finep 

5. Término do prazo para interposição de recurso sobre o 
resultado preliminar da etapa de Habilitação (até às 18h00 
- horário de Brasília). 

24/05/2021  Candidato 

6. Divulgação do resultado da etapa de Habilitação após 
recursos. 

02/06/2021  Finep 

7. Divulgação do resultado preliminar da etapa de Análise 
de Mérito. 

21/06/2021  Finep 

8. Término do prazo para interposição de recurso sobre o 
resultado preliminar da Análise de Mérito (até às 18h00 - 
horário de Brasília). 

01/07/2021  Candidato 

9. Divulgação do resultado da etapa de Análise de Mérito 
após recursos. 

14/07/2021  Finep 

10. Prazo para envio da apresentação para a Banca de 
Avaliação (até às 18h00 - horário de Brasília). 

19/07/2021  Candidato 

11. Divulgação do resultado preliminar da etapa da Banca. 09/08/2021  Finep 

12. Término do prazo para interposição de recurso sobre o 
resultado preliminar da Análise da Banca (até às 18h00 - 
horário de Brasília). 

19/08/2021  Finep 

13. Divulgação do resultado final da Chamada Pública no 
Portal da Finep na internet. 

26/08/2021  Finep 

 

Ratificam-se os demais termos do edital.  

 

Rio de Janeiro, xx de fevereiro de 2021.  

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP  

Empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI 


