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ERRATA 02 – CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021 PCI-INPA 
 

Seleção de Candidatos para Bolsas PCI DB e DD 

 
Onde se lê: “4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições para o Programa de Capacitação Institucional (PCI) ocorrerão no período de 

00h00min de 24/08/2021 às 23h59min de 06/09/2021 (horário Manaus), não sendo aceitas 

Propostas submetidas fora deste prazo. 

4.1 -CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA 

Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página 

do INPA  
 

25/08/2021 

Prazo para impugnação da Chamada  
 

26/08/2021 

Data limite para submissão das propostas  
 

06/09/2021 

Divulgação da homologação das inscrições (Pré-

enquadramento) no portal do INPA  
 

09/09/2021 

Julgamento das propostas 09/09 a 16/09/2021 

Divulgação do resultado preliminar 16/09/2021 

Prazo para interposição de recurso do resultado preliminar do 

julgamento  
 

17/09/2021 

Divulgação do resultado Final (a ser ratificado pelo MCTI/CNPq) 

para indicação na Plataforma Carlos Chagas).  
20/09/2021 

 
Leia-se: “4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições para o Programa de Capacitação Institucional (PCI) ocorrerão no período de 

00h00min de 25/08/2021 às 17h59min de 08/09/2021 (horário Manaus), não sendo aceitas 

Propostas submetidas fora deste prazo. 

4.1 -CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA 

Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página 

do INPA  
 

25/08/2021 

Prazo para impugnação da Chamada  
 

26/08/2021 

Data limite para submissão das propostas  
 

08/09/2021 

Divulgação da homologação das inscrições (Pré-

enquadramento) no portal do INPA  
 

10/09/2021 

Julgamento das propostas 10/09 a 16/09/2021 

Divulgação do resultado preliminar 16/09/2021 

Prazo para interposição de recurso do resultado preliminar do 

julgamento  
 

17/09/2021 

Divulgação do resultado Final (a ser ratificado pelo MCTI/CNPq) 

para indicação na Plataforma Carlos Chagas).  
20/09/2021 

 

Onde se lê: 5.7. Na hipótese de envio de mais de uma proposta pelo mesmo candidato, 

para o mesmo projeto, será considerada para análise apenas a última proposta recebida, 

sendo as demais descartadas. 
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Leia-se: 5.7. Na hipótese de envio de mais de uma proposta pelo mesmo candidato, para 

o mesmo projeto, ou de mais de uma carta de supervisão por supervisor, será considerada 

para análise apenas a última proposta recebida, sendo as demais descartadas. 

 
Onde se lê: “5.8. Os candidatos deverão apresentar uma proposta supervisionada por um 

Pesquisador/Tecnologista do INPA que não esteja supervisionando Bolsista PCI da chamada 

anterior”. 

Leia-se: 5.8. “Os candidatos deverão apresentar uma proposta supervisionada por um 

Pesquisador/Tecnologista do INPA que não esteja supervisionando Bolsista PCI da chamada 

anterior.  Será aceita apenas uma carta de supervisão de bolsista por supervisor. 

 

 

 

Manaus, 03 de setembro de 2021.  
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