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Edital Nº 144/2020

 

PROCESSO Nº 04600.002925/2020-39

EDITAL N° 144, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Enap, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto aprovado pelo Decreto n° 10.369, de 22 de maio de 2020,
resolve:

 

Art. 1º O Edital nº 120, de 14 de setembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 

"Art. 18.  …………………………………………………………………………………………….........................................

§ 1° Recursos poderão ser apresentados no prazo de 2 (dois) dias úteis, a  par�r da publicação do
resultado, e dirigidos à Diretoria de Inovação da Enap, exclusivamente por meio do endereço de e-mail:
digc@enap.gov.br.

……………………………………………………………………………………………." (NR)

 

"Art. 19.  O resultado final da fase de imersão e desenvolvimento das propostas será publicado até o dia
11 de novembro de 2020, nas plataformas Desafios e Shawee." (NR)

 

"Art. 20.  As 6 (seis) soluções finalistas se classificam para o Demoday, evento on-line a ser realizado no
dia 28 de novembro de 2020, em que as equipes classificadas apresentarão as versões finais de suas
soluções, para fins de seleção da vencedora de cada desafio proposto." (NR)

 

"Art. 22.  A submissão das soluções e de suas respec�vas apresentações para o Demoday deverá ocorrer
até 23h59 do dia 26 de novembro de 2020." (NR)

 

"Art. 26.  ……………………………………………………………………………………………........................................

§ 1° Recursos poderão ser apresentados no prazo de 2 (dois) dias úteis, a  par�r da publicação do
resultado, e dirigidos à Diretoria de Inovação da Enap, exclusivamente por meio do endereço de e-mail:
digc@enap.gov.br.

……………………………………………………………………………………………." (NR) 
 

Art. 2º  O Anexo I do  Edital nº 120, de 14 de setembro de 2020, passa a vigorar nos termos a seguir:

 

Anexo I

Cronograma preliminar

 
06 de outubro 
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Encerramento das inscrições

09 de outubro
Início da fase de imersão e desenvolvimento
Evento on-line de abertura
Informes gerais

10 de outubro
Palestras
Mentorias
Interação

11 de outubro
Palestras
Mentorias
Interação

12 de outubro Acompanhamento na plataforma  Discord
Liberação de agenda para mentorias especializadas

13 de outubro Gerenciamento das solicitações das mentorias especializadas
Acompanhamento na plataforma Discord

14 a 16 de outubro Realização das mentorias especializadas 
Acompanhamento na plataforma Discord

17 de outubro Palestra
Resolução de dúvidas gerais sobre a submissão das soluções

18 de outubro Acompanhamento da evolução das equipes

19 a 21 de outubro
Mentorias por demanda
Resolução de dúvidas gerais sobre a submissão das soluções
Acompanhamento das submissões das soluções na plataforma Shawee

22 a 31 de outubro Avaliação das soluções por membros da Comissão Avaliadora Técnica

Até 1° de novembro Divulgação das 6 (seis) propostas finalistas, classificadas para o Demoday

04 e 05 de novembro Fase de recursos

06 e 09 de novembro Avaliação dos recursos
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Até 11 de novembro Publicação do resultado final da fase de imersão e desenvolvimento das
propostas

12 de novembro Mentoria de feedback para as equipes finalistas

13 a 25 de novembro
Palestras
Mentorias especializadas por demanda
Resolução de dúvidas sobre submissão da apresentação na plataforma Shawee

26 de novembro Submissão da apresentação técnica detalhada na plataforma Shawee
Acompanhamento na plataforma Discord

28 de novembro

Demoday
Palestras
Apresentação dos pitchs pelas equipes finalistas aos membros da Comissão
Avaliadora Final
Avaliação final
Divulgação das duas equipes vencedoras

30 de novembro e 1 de
dezembro Fase de recursos

02 e 03 de dezembro Avaliação dos recursos

Até 07 de dezembro Publicação do resultado final

 

DIOGO G. R. COSTA
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Documento assinado eletronicamente por Diogo Godinho Ramos Costa, Presidente, em 03/11/2020, às
19:09, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0449038 e o código CRC 53FB67C0.

Referência: Processo nº 04600.002925/2020-39 SEI nº 0449038


