
SELEÇÃO  PÚBLICA  POR CONCURSO Nº005/2018- FIOTEC 

Em função das dificuldades apresentadas para o transporte de carga e material que tem afetado todo o 

país, e considerando o tempo necessário para sua regularização, fica alterada para uma nova data  o prazo 

final para as inscrições e entrega dos projetos e documentação.  

3.  CRONOGRAMA:  

EVENTOS  DATAS  

             1. Publicação do instrumento convocatório (site) e 

Diário Oficial 
  

06/03 /2018   
  

  
2. Prazo de difusão da Seleção Pública por  

concurso  (a partir da publicação)  

  
  

90 dias     
  
  
  

 

              3. Prazo para submissão da habilitação documental e 

dos projetos técnicos  (inscrição a partir da data de publicação 

do instrumento convocatório)    

4. Prazo final para inscrições e entrega dos   
projetos e documentação                  04/06/2018  

5. Novo prazo final para inscrições e entrega dos 

projetos e documentação              04/07/2018 

6. Divulgação das inscrições deferidas  
(até 5 dias após o término das inscrições)        5 dias  

7. Prazo para recurso - indeferimento das  
inscrições  (3 dias a partir da divulgação das inscrições 

deferidas)         3 dias 

             8. Análise e julgamento dos projetos   
(20 dias a partir do prazo final para recurso)  

  
Etapas:  

          a- Reunião com Conselho Curador para 

identificação da Comissão Julgadora ;  
          b- Convite para Comissão Julgadora;  
          c- Processo para recebimento da documentação e 

pagamento de Pró-labore da  
Comissão Julgadora;  
          d- (3) Reuniões com a Comissão Julgadora; Distribuição 

dos projetos; Pontuação e julgamento dos projetos; Elaboração 

das atas; Definição do resultado;  
          e- Reunião com o Conselho Curador para homologação 

do resultado;  
          f- Preparativos do material para a divulgação do 

resultado na imprensa oficial (DOU) e site;  

       20 dias  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           9. Divulgação dos resultados - projetos selecionados em 

publicação oficial - DOU  
(até 10 dias após a análise e julgamento dos projetos)  

          Até 10 dias após item anterior  
  
  

         10. Prazo para recurso do resultado dos projetos 

selecionados  
(3 dias a partir da divulgação do resultado oficial)  

          Até 3 dias após data item anterior  

  

         11.  Reunião Preparatória para a execução das produções 

(Fiocruz e Realizadores)  
    (13 dias a contar do término do prazo de recurso)  

          Até 13 dias a contar do término do 

prazo de recurso  
  

  

          12. Prazo para a execução dos projetos  
  

           A partir da data da liberação da 

primeira parcela do financiamento – 

Período de 240 dias para execução dos 

projetos  

 


