
CONCURSO Nº 002/2021 – DIGITAL.br 
 

COMUNICADO VI 

Alteração de Cronograma 

 

Conforme previsto no Comunicado II, que reviu o cronograma objeto do item 16 do Edital do 
Concurso n° 002/2021, o prazo para interposição de contrarrazões estendeu-se de 
21/02/2022 a 02/03/2022.  
 
No entanto, devido a problemas técnicos na plataforma por meio da qual deveriam ser 
apresentadas as contrarrazões (https://digitalbr.abdi.com.br/), os interessados não 
conseguiram submeter seus argumentos dentro do período previsto. 
 
Os problemas técnicos foram sanados e a função de apresentação de contrarrazões foi 
habilitada, sendo, em razão disso, reaberto o prazo para interposição das contrarrazões, com 
a consequente modificação do cronograma do Concurso, conforme abaixo. 
 
Para proposição das contrarrazões, os interessados devem acessar o site 
https://digitalbr.abdi.com.br/ e fazer o login. Em “Meu painel”, os usuários têm à disposição a 
lista dos recursos apresentados, podendo acessá-los por meio do ícone de seta que expõe o 
botão “Apresentar contrarrazão”. 

 
16. CRONOGRAMA   

 

ETAPAS DESCRIÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

ETAPA I - Inscrição de 
Projetos  

Lançamento do edital 15/10/2021 15/10/2021 

Inscrição e Submissão de 
propostas on-line 

18/10/2021 21/01/2022 

ETAPA II - Seleção de 
projetos para 
aperfeiçoamento 
metodológico 

Avaliação e seleção das 
propostas 

24/01/2022 09/02/2022 

Divulgação dos resultados 
da seleção 

10/02/2022 10/02/2022 

Interposição de recursos 11/02/2022 17/02/2022 

Publicação dos recursos 18/02/2022 18/02/2022 

Interposição de 
Contrarrazões 

21/02/2022 11/03/2022 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

14/03/2022 31/03/2022 

Resultado dos recursos e 
Resultado dos projetos 
selecionados 

01/04/2022 01/04/2022 

ETAPA III - 
Aperfeiçoamento 

Imersões e mentorias de 
aperfeiçoamento dos 
projetos 

04/04/2022 02/06/2022 



metodológico dos 
projetos selecionados 

Submissão de projetos 
aprimorados 

03/06/2022 10/06/2022 

ETAPA IV - Seleção dos 
projetos para 
implementação de 
piloto 

Avaliação e seleção dos 
projetos aprimorados 
(requisito de mérito) 

13/06/2022 24/06/2022 

Divulgação do resultado 
preliminar da seleção 

27/06/2022 27/06/2022 

Interposição de recursos 28/06/2022 05/07/2022 

Publicação dos recursos 06/07/2022 06/07/2022 

Interposição de 
Contrarrazões 

07/07/2022 13/07/2022 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

14/07/2022 22/07/2022 

Resultado dos recursos 
quanto ao mérito e 
Resultado dos projetos 
selecionados 

25/07/2022 25/07/2022 

Avaliação e seleção dos 
projetos aprimorados 
(requisito de elegibilidade) 

26/07/2022 29/07/2022 

Divulgação do resultado 
preliminar da avaliação 

01/08/2022 01/08/2022 

Interposição de recursos 02/08/2022 08/08/2022 

Publicação dos recursos 09/08/2022 09/08/2022 

Interposição de 
Contrarrazões 

10/08/2022 16/08/2022 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

17/08/2022 25/08/2022 

Resultado dos recursos e 
Resultado dos projetos 
selecionados quanto à 
elegibilidade 

26/08/2022 26/08/2022 

Assinatura dos contratos de 
adesão – implementação 
dos projetos piloto 

29/08/2022 12/09/2022 

Premiação para 
implementação dos 
projetos piloto 

13/09/2022 23/09/2022 

Etapa V - 
Implementação dos 

Implementação dos 
projetos piloto 

26/09/2022 23/06/2023 



pilotos dos projetos 
selecionados 

Submissão dos relatórios 
finais de implementação 
dos projetos piloto e dos 
planos de escala 

26/06/2023 30/06/2023 

Etapa VI - Seleção dos 
projetos para 
implementação dos 
planos de escala 

Avaliação e seleção dos 
planos de escala 

03/07/2023 14/07/2023 

Divulgação dos resultados 
da seleção 

17/07/2023 17/07/2023 

Interposição de recursos 18/07/2023 24/07/2023 

Publicação dos recursos 25/07/2023 25/07/2023 

Interposição de 
Contrarrazões 

26/07/2023 01/08/2023 

Avaliação dos recursos e 
contrarrazões 

02/08/2023 11/08/2023 

Resultado dos recursos e 
resultado dos projetos 
selecionados 

14/08/2023 14/08/2023 

Assinatura dos contratos de 
adesão - Escala 

15/08/2023 25/08/2023 

Premiação dos planos de 
Escala 

28/08/2023 08/09/2023 

Etapa VII - 
Implementação dos 
planos de escala dos 
projetos selecionados 

Implementação das 
propostas em nível de 
escala 

11/09/2023 10/09/2024 

Submissão dos resultados 
da escala 

11/09/2024 16/09/2024 

Etapa VIII: Avaliação e 
divulgação dos 
resultados dos projetos 
implementados 

Avaliação dos resultados da 
escala 

17/09/2024 18/10/2024 

Divulgação pela ABDI dos 
resultados consolidados 
dos projetos 
implementados 

21/10/2024 30/10/2024 

        

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

Brasília (DF), 4 de março de 2022 

Comissão de Contratação 

 
 


