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1.

ERRATA Nº 01

1.1. Trata-se de errata ao Edital 2018 da Seleção De Projetos da Goleada Do
Bem promovido pelo Mineirão e a DAHW Brasil (denominado como “Edital”).
1.2.

Na página 14 do arquivo do Edital, item 10.3:
 Onde se lê “até o dia 01 de novembro de 2018”;
 Leia-se “nos termos do Cronograma constante no presente Edital”.

1.3. Considerando a grande quantidade de Propostas enviadas, e a necessária
análise de todas as informações e documentos recebidos, o Mineirão e a DAHW
Brasil decidem aumentar (i) o prazo para ‘Análise e validação das propostas
recebidas’ para até o dia 28 de novembro de 2018, (ii) o prazo para
‘Solicitação / Recepção de documentos adicionais’ para até o dia 28 de
novembro de 2018, (iii) incluir uma nova data para ‘Reunião do Comitê de
Seleção’ no dia 23 de novembro de 2018, e (iv) aumentar o prazo para
‘Divulgação da lista dos Projetos apoiados’ para até o dia 03 de dezembro de
2018.
1.4. Dessa forma, na página 15 do arquivo do Edital. Item 11, denominado
‘Cronograma Geral’:
 Onde se lê:
Início das inscrições
Encerramento das inscrições
Análise e validação das propostas recebidas
Solicitação/recepção de documentos adicionais
Reunião do Comitê de Seleção
Divulgação da lista dos Projetos apoiados

11/10/2018
31/10/2018
01/11 a 20/11/2018
01/11 a 20/11/2018
19/11/2018
21/11/2018

 Leia-se:
Início das inscrições
Encerramento das inscrições
Análise e validação das propostas recebidas
Solicitação/recepção de documentos adicionais
Reunião do Comitê de Seleção
Divulgação da lista dos Projetos apoiados

11/10/2018
31/10/2018
01/11 a 28/11/2018
01/11 a 28/11/2018
19/11/2018 e 23/11/2018
03/12/2018
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1.5. As alterações desta Errata nº 01 será veiculada através do site
www.estadiomneirao.com.br/goleadadobem.
1.6. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital, que não
conflitem com as disposições desta Errata nº 01.
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2018.
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