
 EDITAL Nº 02/2021 FUNCAP – CAGECE

CHAMADA DE PROPOSTA DE PESQUISA

ADENDO Nº 04/2021

O  Presidente  da  Fundação  Cearense  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Científico  e

Tecnológico  –  FUNCAP,  Prof.  Tarcisio  Haroldo  Cavalcante  Pequeno,  no  uso  de  suas

atribuições estatutárias e regimentais, altera o CRONOGRAMA estabelecido no item 4. do

Edital  Nº  02/2021 Funcap/Cagece - Chamada de Proposta de Pesquisa,  que passa a

vigorar da seguinte forma:

Eventos Datas

Lançamento do Edital na página da Funcap 15/04/2021

Postagem  do  formulário  eletrônico  específico  para
submissão das propostas na página da Funcap

15/04/2021

Reunião virtual a interessados para esclarecimentos sobre o
Edital e linhas de pesquisa (às 14 h) 06/05/2021

Prazo  final  para  envio  das  propostas  no  formulário
eletrônico (até 17 h)

15/09/2021

Prazo  final  para  entrega  das  propostas  impressas  na
Funcap (até 17 h) * 

16/09/2021

Resultado preliminar da análise documental** 23/09/2021

Interposição  de  recurso  sobre  o  resultado  preliminar  da
análise documental

24 a 28/09/2021

Resultado final da análise documental** 01/10/2021

Resultado preliminar da etapa de Análise de Mérito** 06/12/2021

Interposição  de  recurso  sobre  o  resultado  preliminar  da
etapa de Análise de Mérito.

 07/12/2021

Resultado final da Análise de Mérito das propostas** 09/12/2021

Apresentação presencial dos projetos classificados na etapa
de Mérito 

15 e 16/12/2021

Resultado  preliminar  da  Etapa  de  Apresentação  dos 20/12/2021
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Projetos** 

Interposição  de  recurso  sobre  o  resultado  preliminar  da
etapa de Apresentação dos projetos

21 e 22/12/2021

Resultado Final do processo seletivo** 11/01/2022

Entrega de documentação para contratação da proponente
na Funcap (até 17 h)

17 a 28/01/2022

Previsão de contratação (até 60 dias após o resultado final) 07/03/2022

(*) Será considerada a data de postagem pela Empresa de Correios e Telégrafos ou a data do protocolo de entrada na 

Funcap.

(**)  Cada resultado será divulgado no site  da Funcap.  As empresas  receberão  comunicação pelo email  cadastrado no

Formulário de Apresentação de Propostas. 

Além  disso,  retifica  o  item  8.3  que  trata  da  etapa  de  apresentação  que  passa  a  ser

presencial,  conforme abaixo:

 

8.3. Etapa 3 – Apresentação Presencial:  em caráter eliminatório, as propostas melhor

avaliadas no mérito deverão ser apresentadas à Funcap e à Cagece, presencialmente,

seguindo um formato padrão desta Fundação, a ser informado posteriormente. Com base

nas apresentações e considerando os resultados da avaliação de mérito pela Câmara, a

Funcap e a Cagece definirão o resultado desta etapa. 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas constantes do Edital.

Fortaleza, 24 de novembro de 2021.

Tarcisio Haroldo Cavalcante Pequeno

Presidente da Funcap
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