
CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br 
 

COMUNICADO II 

 

Em conformidade com o disposto no item 16.1 do Edital do CONCURSO em 

referência, comunicamos a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 16 daquele 

instrumento convocatório, em decorrência da prorrogação do prazo para inscrição e 

submissão de propostas on-line, conforme a seguir exposto. 

16. CRONOGRAMA   
 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

ETAPA I - Inscrição de 
Projetos  

Lançamento do edital 15/10/2021 15/10/2021 

Inscrição e Submissão de 
propostas on-line 

18/10/2021 21/01/2022 

ETAPA II - Seleção de 
projetos para 
aperfeiçoamento 
metodológico 

Avaliação e seleção das 
propostas 

24/01/2022 09/02/2022 

Divulgação dos resultados da 
seleção 

10/02/2022 10/02/2022 

Interposição de recursos 11/02/2022 17/02/2022 

Publicação dos recursos 18/02/2022 18/02/2022 

Interposição de Contrarrazões 
21/02/2022 02/03/2022 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

03/03/2022 18/03/2022 

Resultado dos recursos e 
Resultado dos projetos 
selecionados 

21/03/2022 21/03/2022 

ETAPA III - 
Aperfeiçoamento 
metodológico dos 
projetos selecionados 

Imersões e mentorias de 
aperfeiçoamento dos projetos 

22/03/2022 20/05/2022 

Submissão de projetos 
aprimorados 

23/05/2022 31/05/2022 

ETAPA IV - Seleção dos 
projetos para 
implementação de 
piloto 

Avaliação e seleção dos projetos 
aprimorados (requisito de 
mérito) 

01/06/2022 14/06/2022 

Divulgação do resultado 
preliminar da seleção 

15/06/2022 15/06/2022 

Interposição de recursos 16/06/2022 23/06/2022 

Publicação dos recursos 24/06/2022 24/06/2022 



Interposição de Contrarrazões 
27/06/2022 01/07/2022 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

04/07/2022 13/07/2022 

Resultado dos recursos quanto 
ao mérito e Resultado dos 
projetos selecionados 

14/07/2022 14/07/2022 

Avaliação e seleção dos projetos 
aprimorados (requisito de 
elegibilidade) 

15/07/2022 20/07/2022 

Divulgação do resultado 
preliminar da avaliação 

21/07/2022 21/07/2022 

Interposição de recursos 22/07/2022 29/07/2022 

Publicação dos recursos 01/08/2022 01/08/2022 

Interposição de Contrarrazões 
02/08/2022 08/08/2022 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

09/08/2022 17/08/2022 

Resultado dos recursos e 
Resultado dos projetos 
selecionados quanto à 
elegibilidade 

18/08/2022 18/08/2022 

Assinatura dos contratos de 
adesão – implementação dos 
projetos piloto 

19/08/2022 02/09/2022 

Premiação para implementação 
dos projetos piloto 

05/09/2022 16/09/2022 

Etapa V - 
Implementação dos 
pilotos dos projetos 
selecionados 

Implementação dos projetos 
piloto 

19/09/2022 16/06/2023 

Submissão dos relatórios finais 
de implementação dos projetos 
piloto e dos planos de escala 

19/06/2023 23/06/2023 

Etapa VI - Seleção dos 
projetos para 
implementação dos 
planos de escala 

Avaliação e seleção dos planos 
de escala 

26/06/2023 07/07/2023 

Divulgação dos resultados da 
seleção 

10/07/2023 10/07/2023 

Interposição de recursos 11/07/2023 17/07/2023 



Publicação dos recursos 18/07/2023 18/07/2023 

Interposição de Contrarrazões 
19/07/2023 25/07/2023 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

26/07/2023 04/08/2023 

Resultado dos recursos e 
resultado dos projetos 
selecionados 

07/08/2023 07/08/2023 

Assinatura dos contratos de 
adesão - Escala 

08/08/2023 18/08/2023 

Premiação dos planos de Escala 
21/08/2023 01/09/2023 

Etapa VII - 
Implementação dos 
planos de escala dos 
projetos selecionados 

Implementação das propostas 
em nível de escala 

04/09/2023 03/09/2024 

Submissão dos resultados da 
escala 

04/09/2024 09/09/2024 

Etapa VIII: Avaliação e 
divulgação dos 
resultados dos projetos 
implementados 

Avaliação dos resultados da 
escala 

10/09/2024 11/10/2024 

Divulgação pela ABDI dos 
resultados consolidados dos 
projetos implementados 

14/10/2024 23/10/2024 

 

 

Permanecem inalterados as demais disposições do Edital. 

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2021. 

 
 


