
  

 

CHAMADA PÚBLI
 

RESULTADO DE H
 
Em conformidade com os critérios de avaliação 
Facto/EJA/Ifes 22/2021 e mediant
PEPAC e o Setor de Projetos da Facto
algum tipo de falha na submissão dos arquivos. 
propostas que apresentaram corretamente pelo menos:
 

 o Formulário I, mesmo que assinado apenas parcialmente na Declaração do Proponente e não 
rubricado em todas as páginas
configura autoria e assunção de 

 Claras evidências na proposta (formulário I)
projeto serão desenvolvidas nos municípios de Aracruz e/ou F

 o Formulário II, mesmo que não assinado nem rubricado em todas as páginas, pois admitiu
que o seu envio por e
responsabilidade sobre a proposta;

 pelo menos o currículo do proponente
com acesso pelo link fornecido no formulário I

 a carta de anuência institucional ao proponente/coordenador de proposta, quando com vínculo 
institucional; 

 parte das cartas de anuência
executoras das propostas, mesmo que com confusão de uso dos Modelos I e II e erros de 
nomenclatura de arquivo; e

 cópia do estatuto,no caso de proponente com vínculo institucional, isentadas as instituições 
públicas, que facilitam acesso livre

 
Os(As) proponentes que apresen
propostas habilitadas e vão passar à próxima fase de avaliação
habilitadas são: 
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ICA DE PROJETOS Nº22/2021–FACTO/IFES/EJA

HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBME

e com os critérios de avaliação divulgados na Chama
te a análise do conjunto de propostas recebidas, a coordenação do 

e o Setor de Projetos da Facto identificaram que praticamente todas as propostas cometeram 
algum tipo de falha na submissão dos arquivos. Assim sendo, decidiu-se pelo aproveitamento das 
propostas que apresentaram corretamente pelo menos: 

, mesmo que assinado apenas parcialmente na Declaração do Proponente e não 
rubricado em todas as páginas, pois admitiu-se que o seu envio por e
configura autoria e assunção de responsabilidade sobre a proposta; 

na proposta (formulário I) de que partes significativa
projeto serão desenvolvidas nos municípios de Aracruz e/ou Fundão, no E
o Formulário II, mesmo que não assinado nem rubricado em todas as páginas, pois admitiu
que o seu envio por e-mail do(a) proponente já configura autoria e assun
responsabilidade sobre a proposta; 

do proponente atualizado na Plataforma Lattes a partir de 01/04/2021
com acesso pelo link fornecido no formulário I; 

ência institucional ao proponente/coordenador de proposta, quando com vínculo 

as cartas de anuência institucionais e de independentes que integram as equipes 
, mesmo que com confusão de uso dos Modelos I e II e erros de 
e 

no caso de proponente com vínculo institucional, isentadas as instituições 
públicas, que facilitam acesso livre a esse documento na Internet. 

que apresentaram estes requisitos dentro do prazo de submissão
e vão passar à próxima fase de avaliação. Os(As) proponentes com propostas 

Agnaldo Silva Martins 
Aloísio José Bueno Cotta 
Gabriela Carvalho Zamprogno 
Hudson Tercio Pinheiro 
Jacqueline Albino 
Jonathas da Silva Barreto 
Karla Gonçalves da Costa 
Marcelo Renan de Deus Santos 
Marcelo Simonelli 
Marlon Carlos França 
Mauricio Hostim Silva 
Renato Rodrigues Neto 
Thiago Holanda Basilio 
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ada Pública de Projetos 
análise do conjunto de propostas recebidas, a coordenação do 

que praticamente todas as propostas cometeram 
se pelo aproveitamento das 

, mesmo que assinado apenas parcialmente na Declaração do Proponente e não 
se que o seu envio por e-mail do(a) proponente já 

significativas das atividades do 
, no ES; 

o Formulário II, mesmo que não assinado nem rubricado em todas as páginas, pois admitiu-se 
mail do(a) proponente já configura autoria e assunção de 

atualizado na Plataforma Lattes a partir de 01/04/2021, 

ência institucional ao proponente/coordenador de proposta, quando com vínculo 

institucionais e de independentes que integram as equipes 
, mesmo que com confusão de uso dos Modelos I e II e erros de 

no caso de proponente com vínculo institucional, isentadas as instituições 

dentro do prazo de submissão tiveram suas 
Os(As) proponentes com propostas 

Vitória, 30 de junho de 2021 


