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RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
SELECIONADOS PARA FASE 2 DO PROJETO 

INOVAJUNTOS 
O Projeto InovaJuntos, implementado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e 

pelo Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal, com o apoio financeiro da União Europeia 

no Brasil, recebeu 64 candidaturas1, oriundas de 17 estados brasileiros, ao processo seletivo 

para a FASE 2, ETAPA 2, conforme descrito no item 2.3 do Edital2 publicado em 25/03/2022. 

Destas, 10 foram avaliadas e entrevistadas pelo Comitê Julgador segundo a ordem de 

classificação prevista no edital. Nas entrevistas foram avaliados todos os itens declarados 

no formulário e foi aberto prazo de correção de eventuais insuficiências e/ou pedidos de 

esclarecimentos apresentados pelo Comitê Julgador. Os municípios pré-selecionados que 

cumpriram os requisitos do edital participaram das atividades da Missão Técnica 

Portugal/Brasil. Sanadas todas as dúvidas, foram selecionados para integrar o Projeto 

InovaJuntos os seguintes municípios, em ordem alfabética: 

1. Águas da Prata/SP  

2. Andradas/MG 

3. Barcarena/PA 

4. Belém/PA 

5. Capitólio/MG 

6. Igarapava/SP 

7. Itabirito/MG; 

8. Socorro/SP; 

9. Viana/ES 

10. Desclassificado*. 

* O  Município de Mojuí dos Campos/PA foi desclassificado por não cumprir requisito previsto 

no item 5.1 do edital.  Por ocasião da desclassificação, tendo por base o item 9 do Edital, o 

Comitê Julgador decidiu que a vaga remanescente de município brasileiro será preenchida 

no próximo edital, na FASE 3, conforme item 2.3 do edital, em conjunto com o processo 

seletivo dos municípios latino-americanos, momento em que ocorrerá um novo fluxo de 

adesão de atores internacionais no projeto. 

  

 

 

Luís Maurício Junqueira Zanin 

Coordenador do Projeto InovaJuntos 

 
1 Disponível em https://inovajuntos.cnm.org.br/wp-
content/uploads/2022/05/Relatorio_candidaturas_InovaJuntos_Fase_2_Etapa_2_assinado.pdf, acesso em 
22/06/2022. 
2 Disponível em https://inovajuntos.cnm.org.br/wp-content/uploads/2022/04/EDITAL-DE-SELECAO-DE-
MUNICIPIOSCONSORCIOS-PUBLICOS_220425_071536.pdf , acesso em 22/06/2022. 
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