
Aviso nº 2/2021-FAPEMIG/DAP

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021.

Assunto: ERRATA - ETAPAS DO CALENDÁRIO DA CHAMADA 01/2021 - DEMANDA UNIVERSAL.

CONSIDERANDO que a etapa de “análise a julgamento das propostas” encerraria na data de 17/08/2021, com previsão de divulgação dos
resultados na página da Internet da FAPEMIG no dia 18/08/2021;

CONSIDERANDO que foi  subme�da uma quan�dade grande de propostas  e  que os  procedimentos necessários  para  análise  das  mesmas
mostraram-se volumosos, inviabilizando a conclusão do processo de avaliação e seleção dentro do prazo previsto;

CONSIDERANDO a indisponibilidade da Plataforma La�es do CNPq no final do mês de julho de 2021, o que impactou nas análises finais das
propostas, especialmente no que tange à qualificação da equipe;

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) torna pública a presente errata, referente ao calendário da Chamada
n. 01/2021 - Demanda Universal, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 02 de março de 2021:

Onde se lê:

14. CALENDÁRIO
[...]
14.2 Cronograma

ETAPAS DATA

Lançamento da Chamada na página da Internet da FAPEMIG e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 02/03/2021

Disponibilização do Formulário Eletrônico de Propostas 02/03/2021

Limite para submissão eletrônica das propostas
Até às 17h do dia
15/04/2021

Análise a Julgamento das propostas 16/04 a 17/08/2021

Divulgação dos resultados na página da Internet da FAPEMIG 18/08/2021

Prazo para interposição de recursos Até 27/08/2021

Análise e julgamento dos recursos. 10/09/2021

Divulgação do resultado final – após análise dos recursos – na página da Internet da FAPEMIG e no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais

14/09/2021

Contratação das propostas aprovadas A partir de 17/09/2021

Leia -se:

14. CALENDÁRIO
[...]
14.2 Cronograma

ETAPAS DATA

Lançamento da Chamada na página da Internet da FAPEMIG e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 02/03/2021

Disponibilização do Formulário Eletrônico de Propostas 02/03/2021

Limite para submissão eletrônica das propostas
Até às 17h do dia
15/04/2021

Análise a Julgamento das propostas 16/04 a 20/09/2021

Divulgação dos resultados na página da Internet da FAPEMIG 21/09/2021

Prazo para interposição de recursos Até 01/10/2021

Análise e julgamento dos recursos 15/10/2021

Divulgação do resultado final – após análise dos recursos – na página da Internet da FAPEMIG e no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais

19/10/2021

Contratação das propostas aprovadas A par�r de 22/10/2021

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

Cynthia Mendonça Barbosa

Assessora Técnica de Ciência e Inovação
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Documento assinado eletronicamente por Cynthia Mendonca Barbosa, Assessor(a), em 11/08/2021, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 33483486 e o código CRC BD8861AB.

Referência: Processo nº 2070.01.0000823/2021-93 SEI nº 33483486
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