


Editais Fapes para o setor produtivo
EDITAL LIMITE DO PROJETO LANÇAMENTO

Projetos Inovadores R$ 300 mil Julho/2019

R$ 150 mil para Spin off

Projetos Inovadores (alimentos e bebidas e 

logística)

R$ 300 mil Julho/2019

Centelha R$ 60 mil Agosto/2019

Tecnova R$ 300 mil Outubro/2019

Tecnologias Habilitadoras R$ 100 mil Agosto/2019

Capacitação para investimento de risco Agosto/2019

Negócios de impacto R$ 50 mil A definir



Observações importantes

Atentar para os dois momentos mais importantes do Edital:

- os requisitos do proponente
- os requisitos para contratação

Os editais são sempre disponibilizados no site da Fapes:

www.fapes.es.gov.br

http://www.fapes.es.gov.br/


Requisitos do proponente

Na Fapes será sempre o CPF do responsável pela proposta.

Todo proponente, chamado de Pesquisador,  deve obrigatoriamente ter seu cadastro no
sistema de gestão Sigfapes: www.sigfapes.es.gov.br

Todo pesquisador deve ter cadastro na plataforma Lattes.

No Sigfapes são disponibilizados campos para upload dos documentos solicitados.

Tanto o proponente, quanto a instituição (empresa) precisam estar regulares com as
instâncias de governo (Federal, Estadual e Municipal além da Trabalhista e Previdenciária).

http://www.sigfapes.es.gov.br/


Requisitos na contratação

Permanecem os requisitos indicados para o proponente.

Podem incluir outros requisitos ou documentação que já foi prevista no edital, mas que
deverá ser entregue somente em caso de aprovação.



Upload de documentos

Nos campos indicados, deve-se fazer o upload do documento/comprovação solicitada.

Um documento pode servir para comprovação de mais de um item descrito no edital.

Todas as declarações exigidas no edital constam do mesmo como anexos.



Observação às regras do Edital

Observar em quais as Leis e Resoluções o Edital se baseia.

Todas as legislações utilizadas são citadas no Edital.

As resoluções da Fapes, em especial, encontram-se no site: www.fapes.es.gov.br/resoluções.

http://www.fapes.es.gov.br/resoluções


Observação às regras do Edital

Respeite a quantidade de caracteres indicados.

Tome conhecimento de todo o edital, incluindo os anexos e a minuta do contrato que será
assinada em caso de aprovação.

Responda o que a questão solicita.

Anexe evidências e o que pensar ser pertinente para a defesa do edital, sempre usando o
som senso.

Atente-se aos critérios de avaliação. Os anexos o ajudarão a apresentar informações que
propiciem aos especialistas convidados um julgamento mais claro dos critérios.



Luciana de Paiva
Gerente de Desenvolvimento e Inovação
27 3636 1881


