EDITAL CONIF-CONTIC nº 09/2021
A CONEXÃO DO BRASIL COM O FUTURO
PERSPECTIVAS DO CENÁRIO TECNOLÓGICO, COM FOCO NA RETOMADA
ECONÔMICA PÓS-PANDEMIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS
TECNOLOGIAS

RETIFICAÇÃO 01

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica - Conif, juntamente a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e
Comunicação - Contic, torna público o presente edital que retifica o Edital de nº 09/2021, no
que segue:
1. Ficam retificadas as datas informadas no edital nº 09/2021, conforme segue:

1.1. No item 5.1, leia-se:
“5.1 As inscrições ocorrerão no período de 17/09/2021 a 08/11/2021.”

1.2. No item 5.2, leia-se:
“5.2 A inscrição será submetida exclusivamente por meio do formulário eletrônico de inscrição
devidamente preenchido, até 23h59, horário de Brasília (GMT -3), do dia 08 de novembro de
2021, data limite para envio de inscrições, conforme cronograma constante no item 9.1 deste
Edital, incluindo os seguintes documentos:
formulário de inscrição devidamente preenchido pelo(a) candidato(a) disponível em: https://formularios.conif.org.br/view.php?id=36757
2. Proposta da equipe, conforme Anexo I;
3. Documentação da equipe, conforme subitem 3.4;
4. Link para o vídeo de apresentação da proposta, conforme subitem 3.4.1”
1.

1.3. No item 5.2.3, leia-se:
5.2.3 Os documentos solicitados no item 3 devem ser inseridos no próprio formulário de
inscrição até às 23h59 (horário de Brasília, GMT -3), do dia 08/11/2021. Em se tratando de
documentos, serão aceitos arquivos com a extensão .pdf, sendo o tamanho do arquivo limitado
a 10 MB (dez megabytes)
1.4. No item 6.5.2.1, leia-se:
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6.5.2.1 A votação de que trata o subitem anterior será realizada no sítio eletrônico
www.conif.org.br, sendo realizada das 00h00min do dia 04/12/2021 às 23h59min do dia
22/12/2021.

1.5. No item 7.2.1, leia-se:
7.2.1 Serão considerados válidos os recursos interpostos das 00h00min do dia 17/02/2022 às
23h59min do dia 18/02/2022.
1.6. No item 9.1, leia-se:
9.1. Os estudantes interessados em participar do presente edital de seleção deverão observar
rigorosamente os seguintes prazos:
ATIVIDADE
Publicação e divulgação do edital
Prazo de impugnação
Período de inscrições, de acordo com item 5
Período de análise documental (etapa 1)
Divulgação da análise documental (etapa 1)
Período de recurso após análise documental (etapa 1)
Divulgação após período de análise de recursos após análise documental
(etapa 1)
Período de avaliação das propostas (etapa 2)
Período de votação das propostas
Divulgação de Resultado Parcial
Período de apresentação de recurso
Análise dos recursos
Divulgação do resultado dos recursos
Divulgação do Resultado Final após análise dos recursos
Premiação das propostas selecionadas

DATA
14/09/2021
15/09/2021 a 16/09/2021
17/09/2021 a 08/11/2021
09/11/2021 a 25/11/2021
26/11/2021
29/11/2021 a 02/12/2021
03/11/2021
04/12/2021 a 11/02/2022
04/12/2021 a 22/12/2021
14/02/2022
15/02/2022 e 16/02/2022
17/02/2022 a 18/02/2022
21/02/2022
22/02/2022
10/03/2022

2. As demais disposições do edital nº 09/2021 permanecem inalteradas.

Brasília, 14 de outubro de 2021
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