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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DA CHAMADA INTERNA 06/2021 

1- Identificação

Proponente do Projeto: 
Cargo:
Matrícula SIAPE:

2- Área e setores de tecnologia prioritários para PD&I

☐ Projeto Prioritário

Área Setor 
☐ Estratégica
☐ Habilitadora
☐ Produção
☐ Desenvolvimento sustentável
☐ Qualidade de vida

☐ Projeto Não-prioritário

De acordo com o item 7.1. da Chamada Interna 06/2021, os projetos deverão ser enquadrados 
como prioritários de acordo com as categorias de projetos com caráter de desenvolvimento 
tecnológico voltados para cinco áreas de tecnologias: Estratégicas; Habilitadoras; de Produção; 
para Desenvolvimento Sustentável; e para Qualidade de Vida. 

Assinale se o seu projeto se enquadra ou não como um projeto prioritário em uma dessas 
áreas e, em caso afirmativo, determine a sua área de tecnologia, bem como o setor que está 
inserido, de acordo com a Portaria MCTIC Nº 1.122/2020, com texto alterado pela Portaria 
MCTIC Nº 1.329/202. Cada projeto poderá ser enquadrado em UMA ÁREA e UM SETOR 
dentro desta área de tecnologia. 
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