
2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 015/2021

SELEÇÃO DE NEGÓCIOS INOVADORES EM TECNOLOGIAS VERDES E

ACELERAÇÃO NO ÂMBITO PROGRAMA “GREEN SAMPA” E ACESSO

AO HUB “GREEN SAMPA”

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, Serviço Social

Autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de

interesse coletivo e de utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico, sediada na Avenida São João, nº

473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº

21.154.061/0001-83, torna pública a presente retificação

No item 6.1  do edital, onde se lê:

6.1. A ADE SAMPA avaliará e classificará as inscrições realizadas e divulgará

os resultados, com base nos critérios estabelecidos no Tabela 01 abaixo, que

compreende as etapas de Inscrição e Análise de Propostas, selecionando até 20

(vinte) finalistas. A seleção será feita por uma Comissão de Seleção composta por

7 (sete) membros.

Leia-se:

6.1. A ADE SAMPA avaliará e classificará as inscrições realizadas e divulgará

os resultados, com base nos critérios estabelecidos no Tabela 01 abaixo, que

compreende as etapas de Inscrição e Análise de Propostas, selecionando até 20

(vinte) finalistas. A seleção será feita por uma Comissão de Seleção composta por

8 (oito) membros.

No item 6.4  do edital, onde se lê:



6.4 Os Critérios Técnicos de Avaliação do Projeto vão de 0 a 41 pontos,

conforme Tabela 1. Critérios de Avaliação Técnica abaixo. Serão selecionados os

projetos que alcançarem as melhores notas.

Leia-se:

6.4 Os Critérios Técnicos de Avaliação do Projeto vão de 0 a 50 pontos,

conforme Tabela 1. Critérios de Avaliação Técnica abaixo. Serão selecionados os

projetos que alcançarem as melhores notas.

A presente retificação também torna público a prorrogação do prazo de

inscrição e a alteração do cronograma do concurso nos termos do edital nº

015/2021, conforme segue abaixo:

CRONOGRAMA DAS FASES DO EDITAL

Inscrições 2 de março a 4 de junho de 2021

Avaliação das Inscrições (Comissão de
avaliação)

7 a 17 de junho de 2021

Resultado Preliminar 18 de junho de 2021

Recurso 21 a 23 de junho de 2021

Resultado Final 24 de junho de 2021

Início do Programa de Aceleração 28 de junho de 2021

Assim, para que cumpra os requisitos legais, determina-se a publicação da

presente retificação.

São Paulo, 14 de maio de 2021.

Agência São Paulo de Desenvolvimento

ADE SAMPA


