INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO

EDITAL NOVAS METODOLOGIAS PROGRAMA BRASIL MAIS

1) O preenchimento do formulário de inscrição se dará por meio do sitio eletrônico: https://editalbrasilmais.abdi.com.br
2) As inscrições serão identificadas por meio de numeração gerada quando do envio da proposta. Não sendo necessária, nesse primeiro momento,
nenhuma informação que identifique o Proponente ou Grupo Proponente. Essa medida visa garantir a isonomia do processo de seleção
3) A realização da inscrição pressupõe a plena concordância do Proponente ou Grupo Proponente com as condições e os termos integrais deste
Concurso, observado o disposto no seu Edital e Anexos.
4) Serão desconsideradas as informações que não es verem relacionadas com os obje vos e princípios do Edital.
5) Todas as informações declaradas no Formulário de Inscrição serão tratadas dentro dos princípios definidos pela política de segurança de
informação da ABDI e de acordo com o detalhamento do Edital.
6) O Proponente ou Grupo Proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo de encaminhamento de informações.
7) Atenção! É aconselhável verificar detalhadamente os critérios no Edital antes e durante todo o processo de inscrição.

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ATENÇÃO: NESTE CADASTRO CONSTAM 4 (QUATRO) QUADROS PARA PREENCHIMENTO

Inscrição n.º

QUADRO 1 - INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DE PROJETO (GERAIS)
Nome do projeto

Objetivo geral do projeto

Descrição da solução (Visão Geral)

Descrever o potencial de impacto da metodologia ou
instrumento no aumento de eficiência / produtividade
e/ou na redução de custos pela(s) Empresa(s) - descrição
dos benefícios/resultados com a aquisição da solução

Descrição das tecnologias associadas ao processo de
aprendizagem adotadas na solução

Descrever a abrangência metodológica - A metodologia
ou o instrumento proposto deverá garantir o máximo de
adequação aos objetivos estratégicos e as boas práticas
indicadas nos Guias de Boas Práticas de Gestão e Digital
da ABDI - Descrição dos eixos, objetivos e boas práticas
adotados

Justificar a relevância e adequação da proposta para o
contexto e necessidades empresariais

Descrever a robustez da amostra

Descrever o potencial de escalabilidade da solução

QUADRO 2 - INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DE PROJETO (CRONOGRAMA DE MACRO AÇÕES)
Prazo máximo para execução do projeto: 6 meses (conforme etapa III do edital)
Nome da ação

Recursos financeiros (R$)

Data de Início

Data de Término

Responsável(eis)

Datas de início e término do projeto:
Orçamento total do projeto:

R$

-

QUADRO 3 - INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DE PROJETO (RISCOS)
Descrição do risco

Ação para mitigação (para que o risco
não se efetive)

Probabilidade do
risco

Impacto do risco no
projeto

Ação de contorno (se o risco acontecer)

QUADRO 4 - DECLARAÇÕES
MARQUE COM UM "SIM" AS DECLARAÇÕES ABAIXO NOS CAMPOS DE COR AMARELA
Declaro(amos) conhecer e estar e acordo com as regras do Edital
Declaro(amos) ser responsável(eis) pela veracidade das informações apresentadas
Declaro ciência que, em caso de seleção deste Proponente ou Grupo Proponente, a UOE deverá celebrar Contrato de Adesão como a ABDI e apresentar os demais documentos, conforme ANEXOS
do Edital.
Declaro(amos) que, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprego(amos) menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprego menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

