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AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL Nº 002 / 2020 

 
  

A UNIÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA (Unicafes), inscrita no CNPJ sob o n. 07.738.836/0001-37, 

tendo em vista a decisão do comitê gestor do projeto “Fortalecimento da Rede 

UNICOPAS-União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias”, 

convênio com a Delegação da União Europeia no Brasil (CSO-LA/2018/400-905), 

resolve alterar o cronograma de publicação do resultado do Edital nº 2/2020, conforme 

disposto abaixo: 

 

Onde se lê: 

8.2 Período de inscrição dos projetos e envio das documentações: 15 dias após a 

publicação – até às 24 horas do dia 19/05/2020, podendo ser prorrogado a critério do 

comitê gestor do projeto. 

8.3 Divulgação dos projetos classificados no site da UNICOPAS 

(https://unicopas.org.br), e suas afiliadas UNICAFES(www.unicafes.org.br); UNISOL 

BRASIL (http://portal.unisolbrasil.org.br); UNICATADORES   

(http://www.mncr.org.br/) E CONCRAB (https://mst.org.br): 20 dias corridos após 

encerramento do envio das propostas – Dia 08/06/2020. 

8.4 Interposição de recurso contra o resultado prévio da seleção: serão considerados os 

recursos apresentados em até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação dos projetos 

classificados.  

8.5 Divulgação do resultado final de classificação dos projetos no site da UNICOPAS 

(https://unicopas.org.br), e suas afiliadas UNICAFES(www.unicafes.org.br); UNISOL 

BRASIL (http://portal.unisolbrasil.org.br); UNICATADORES(http://www.mncr.org.br/) 

e CONCRAB (https://mst.org.br): 20 dias após encerramento do envio das propostas. 

 

Leia-se: 

8.2 Período de inscrição dos projetos e envio das documentações: 20 dias após a 

publicação – até às 24 horas do dia 24/05/2020, podendo ser prorrogado a critério do 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS PARA ENTIDADES 

AFILIADAS DA REDE UNICOPAS 
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comitê gestor do projeto. 

8.3 Divulgação dos projetos classificados no site da UNICOPAS 

(https://unicopas.org.br), e suas afiliadas UNICAFES (www.unicafes.org.br); UNISOL 

BRASIL (http://portal.unisolbrasil.org.br); UNICATADORES  

(http://www.mncr.org.br/) E CONCRAB (https://mst.org.br): até o dia 01/07/2020. 

8.4 Interposição de recurso contra o resultado prévio da seleção: serão considerados os 

recursos apresentados em até 05 (cinco) dias corridos após a divulgação dos projetos 

classificados - Dia 06/07/2020. 

8.5 Divulgação do resultado final de classificação dos projetos no site da UNICOPAS 

(https://unicopas.org.br), e suas afiliadas UNICAFES(www.unicafes.org.br); UNISOL 

BRASIL (http://portal.unisolbrasil.org.br); UNICATADORES(http://www.mncr.org.br/) 

e CONCRAB (https://mst.org.br): 05 (cinco) dias corridos após o prazo recursal - Dia 

11/07/2020. 

 

 

Assim, publica-se o seguinte cronograma atualizado: 

 

Período de inscrição dos projetos e envio 
das documentações 

Até às 24 horas do dia 24/05/2020 

Divulgação dos projetos classificados Dia 01/07/2020 

Prazo para interposição de recurso contra 
o resultado prévio da seleção 

Dia 06/07/2020 

Divulgação do resultado final de 
classificação dos projetos 

Dia 11/07/2020 

 

 

 

Presidente UNICAFES 

 

Brasília - DF, 20 de junho de 2020. 
 

 

 
 

Vanerley Ziger 
Presidente 


