
 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR – SEDIHPOP 

  

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 FEPDD 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA FOMENTO 

O Governo do Estado do Maranhão, por intermédio do Secretário de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação Popular, nos usos de suas atribuições legais, prorroga o 
prazo de recursos do referido Edital, conforme abaixo: 

Item/Subitem 

 

Alteração 

ONDE SE LÊ 
 

LEIA-SE 

 

 

8/8.5 

h) Prazo para recurso 

contra resultado 

preliminar: até 28/03/2022 

 

i) Análise dos recursos 

pela Comissão de 

Seleção: até 04/04/2022 

 

j) Homologação e 

publicação do resultado 

definitivo da fase de 

seleção, com divulgação 

das decisões recursais 

proferidas: 05/04/2022. 

 

l) Apresentação do Plano 

de Trabalho e da 

documentação para fins 

de habilitação jurídica e 

capacidade técnica e 

operacional: de 

06/04/2022 a 20/04/2022. 

h) Prazo para recurso contra 

resultado preliminar: até 

04/04/2022 

 

i) Análise dos recursos pela 

Comissão de Seleção: até 

07/04/2022 

 

j) Homologação e publicação do 

resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das 

decisões recursais proferidas: 

08/04/2022. 

 

l) Apresentação do Plano de 

Trabalho e da documentação 

para fins de habilitação jurídica 

e capacidade técnica e 

operacional: de 11/04/2022 a 

25/04/2022. 

8/8.7.1 

As organizações da 

sociedade civil poderão 

apresentar recurso contra 

o resultado preliminar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da sua 

publicação; (...) 

As organizações da sociedade 

civil poderão apresentar recurso 

contra o resultado preliminar, no 

prazo de 12 (doze) dias, 

contados da sua publicação; 

(...) 

8/8.7.2 

Deverão ser protocolados 

na SEDIHPOP das 9:00h 

às 12:00h e das 14:00h às 

Deverão ser protocolados na 

SEDIHPOP das 9:00h às 

12:00h e das 14:00h às 19:00h, 
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19:00h, localizado na Av, 

Jeronimo de Albuquerque, 

s/n, 2º andar, bloco A, 

Edifício Clodomir Milet, 

Calhau/ São Luís – MA, e 

estarem endereçados ao 

colegiado ou autoridade 

competente que a 

proferiu; 

localizado na Av, Jeronimo de 

Albuquerque, s/n, 2º andar, 

bloco A, Edifício Clodomir Milet, 

Calhau/ São Luís – MA, ou 

encaminhados via e-mail para o 

endereço 

fepddselecao.sedihpop@gmail.

com até às 23:59h do dia 04 de 

abril de 2022, e estarem 

endereçados ao colegiado ou 

autoridade competente que a 

proferiu; 

 

Atenciosamente,  

 

 

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO  
Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 
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