
 

 
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - 

TECNOLOGIA ASSISTIVA 
Avaliação de Mérito (2ª Etapa) 

Resultado Preliminar 
 
 
O Resultado Preliminar da 2ª Etapa de seleção das propostas submetidas à Chamada Pública 
MCTI/FINEP/Ação Transversal - Tecnologia Assistiva 2022, encontra-se divulgado no 
hotsite da Chamada (http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/689)., 
cabendo às instituições concorrentes a sua verificação. 
 
Conforme item 12.2 do Edital, as instituições proponentes terão até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data de divulgação do Resultado Preliminar no sítio institucional (27/01/2023), para 
eventualmente interpor recurso a esse resultado.  
 
O recurso deverá obedecer aos requisitos dos artigos 58, inciso I, e 60, da Lei n.º 9.784/1999 
e deverá ser apresentado via ofício assinado pelos representantes legais das instituições 
convenente e executora, digitalizado e endereçado para cp_ta2022@finep.gov.br, com cópia 
obrigatória para cp_protocolo@finep.gov.br. 
 
Não serão aceitos recursos encaminhados através do correio tradicional (impressos). 
 
O título da mensagem deverá apresentar apenas as seguintes informações:  

Recurso relativo à Proposta [Ref. FINEP] - [SIGLA DA PROPONENTE] – [SIGLA DO PROJETO] - 
[MODALIDADE 1 ou 2]. 

 
A referência FINEP de cada proposta encontra-se nos quadros de divulgação do Resultado 
Preliminar. 
 
No recurso do Resultado Preliminar da 2ª etapa não poderão ser abordadas questões referentes 
à 1ª etapa. 
 
No texto do pedido de recurso, não serão aceitas informações adicionais de qualquer natureza 
que modifiquem a proposta original, nem o envio de documentos complementares àqueles 
originalmente encaminhados. 
 
Só será aceito um único recurso por proposta referente à 2ª etapa. 
 
Recursos apresentados em por meio diverso do estabelecido ou fora dos prazos definidos no 
item 8.1 não serão reconhecidos. 
 
Caso ocorra a aceitação de um ou mais recursos interpostos na 2ª etapa, poderá haver alteração 
dos graus originalmente atribuídos às propostas objeto desses recursos e, consequentemente, 
poderá haver alteração na classificação geral das propostas. 
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Após o exame dos recursos, o Resultado Final da 2ª Etapa será divulgado no sítio institucional 
da Finep. 
 
 
Atenciosamente 
 
 

EQUIPE TECNOLOGIA ASSISTIVA 2022 
 


