
PROGRAMA DF INOVADOR - EDITAL SOFTEX 02/2021

INOVAÇÃO E INTRAEMPREENDEDORISMO

AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – Softex,
para fins de execução do Programa DF Inovador no âmbito dos Programas
que compõem o edital de chamamento público n° 03/2019 de Animação
do ecossistema de inovação do DF, realizado pela FAP-DF, torna públicas
as alterações no Edital Softex 02/2021, referente ao Programa de
Inovação e Intraempreendedorismo DF Inovador:

A) Alteram-se os subitens 3.2.1 e 3.2.5, por conta da mudança de datas
das capacitações prévias previstas na fase 01 da seleção. A redação dos
subitens passa a ser a seguinte:

3.2.1 A partir da abertura desta Chamada, as Empresas e Instituições
poderão realizar a pré-inscrição, para a submissão de um cadastro de
informações prévias solicitadas pelo Programa DF Inovador, por meio
do Formulário: https://tinyurl.com/editaldfinovador, no período de
13/07/2021 a 15/08/2021. As proponentes pré-inscritas estarão aptas a
participar da Capacitação Prévia oferecida pelo Programa.

3.2.5 As datas e horários dos encontros da Capacitação prévia serão:

3.2.5.1 - Encontro 01: 05/08/2021.

3.2.5.2 - Encontro 02: 12/08/2021.

B) Altera-se o subitem 4.5.1.6, que trata sobre as modalidades de vínculo
com os profissionais inscritos na Chamada, além dos documentos que

https://tinyurl.com/editaldfinovador


podem comprovar tais vínculos. A redação do subitem passa a ser a
seguinte:

4.5.1.6 Documentos que comprovam que a empresa ou instituição
possui a quantidade mínima de 5 profissionais vinculados a ela, seja
CLT, PJ, Estatutário ou Cooperado (no caso de cooperativas).

C) Altera-se o subitem 5.1.3, que trata sobre as empresas que estariam
vedadas de participação na Chamada, em relação ao número mínimo de
funcionários e os tipos de vínculos profissionais aceitos pelo Edital. A
redação passa a ser a seguinte:

5.1.3 Empresas e Instituições que possuam menos 5 funcionários ao
todo, podendo ser nos regimes CLT, PJ, Estatutário ou Cooperado. (no
caso de cooperativas).

D) Altera-se o subitem 6.1, devido a mudanças no Cronograma geral de
atividades da Chamada. A redação do subitem passar a ser a seguinte:

6.1 As atividades previstas para este Edital seguem cronograma de

datas, conforme explicitado no quadro:

Atividade Início Fim Duração

Lançamento da Chamada 13/07/2021 - -

Período de Pré-inscrição 13/07/2021 15/08/2021
34 dias

Período de Inscrição 16/08/2021 29/08/2021 14 dias

Período de Avaliação e Elegibilidade 30/08/2021
05/09/2021 04 dias

Lista Preliminar de Empresas e
Instituições Elegíveis e Classificadas 06/09/2021 -

Prazo Recursal 06/09/2021 09/09/2021 04 dias

Prazo para análise de recursos 10/09/2021 14/09/2021 4 dias



Lista Final de Empresas e Instituições
Elegíveis (resposta Recurso) 15/09/2021 -

Welcome Aboard com as 30 Empresas e
Instituições Selecionadas 20 /09/2021 -

E) Alteram-se os itens 7.1 e 7.2, devido às modificações no Cronograma
Geral do edital, mencionadas no item 6.1. A redação dos itens passa a ser a
seguinte:

7.1 - O período total de inscrições ocorrerá no período de 13 de
Julho de 2021 a 29 de agosto de 2021.

7.1.1 As pré-inscrições ocorrem do dia 13/07/2021 ao dia 15/08/2021 e o
período de inscrição completa do dia 16/08/2021 a 29/08/2021.

7.2 - As propostas de inscrição completa deverão ser encaminhadas
exclusivamente via Internet, até às 23h59min (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 29 de agosto
de 2021, por intermédio do formulário que estará disponível no site
https://dfinovador.org.br a partir do dia 16 de agosto de 2021.

SOFTEX
BRASÍLIA, 02 DE AGOSTO DE 2021

https://dfinovador.org.br

