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1ª ERRATA  

EDITAL Nº 004/2020 
CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ANÁLISE DOS PROJETOS SELECIONADOS 
PELO EDITAL Nº 003/2020. 

 
1) No Edital:  
Onde se lê: 
 

ETAPA PRAZO 

INSCRIÇÕES 22 a 27/11/2020 

Resultado Preliminar da habilitação da 
inscrição, triagem, avaliação e seleção 
das propostas 

 

 
Até 29 /11/2020 

Período de Recurso Até 30 /11/2020 

Homologação do Resultado Final 01/12/2020 

Assinatura do contrato na secretaria 02/12/2020 

 
Leia-se: 
 

ETAPA PRAZO 

INSCRIÇÕES 22 a 27/11/2020 

Resultado Preliminar da habilitação da 
inscrição, triagem, avaliação e seleção 
das propostas 

 

 
Até 29 /11/2020 

Período de Recurso Até 30 /11/2020 

Homologação do Resultado Final 01/12/2020 

Assinatura do contrato  02/12/2020 

 
2) No Edital:  
 
Onde se lê: 

6.7 Os critérios de pontuação adotados para a análise do mérito dos candidatos pelo 

Comitê Emergencial Cultural serão os seguintes: 
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CRITERIOS NOTA/PONTOS 

a) Atuação, formação e conhecimento na 
área do Edital 

0 a 40 

b) Currículo Vitae 0 a 25 

c) Participação em bancas/ou comissões 0 a 25 

d) Publicações/Indicações ou 
premiações/apresentações 

0 a10 

 
Leia-se: 

6.7 Os critérios de pontuação adotados para a análise do mérito dos candidatos pelo 

Comitê Emergencial Cultural serão os seguintes: 

 

CRITERIOS NOTA/PONTOS 

a) Atuação, formação e conhecimento nas 
áreas do Edital 

0 a 40 

b) Currículo Vitae 0 a 25 

c) Participação em bancas/ou comissões 0 a 25 

d) Publicações/Indicações ou 
premiações/apresentações 

0 a10 

 
 
3) No Edital:  
 
Onde se lê: 

6.13 Deverão comparecer no dia da assinatura do contrato com os documentos e 

informações relativos à segunda fase do procedimento de seleção a seguir: 

a) Cópia de documento contendo o número do PIS/PASEP ou inscrição no INSS; 

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Currículo atualizado; 

d) Atestados ou cópias de contratos, comprovando experiência anterior na área de 

técnico/parecerista em projetos culturais; 

e) Comprovante de conta corrente, onde conste o nome do candidato, o banco, a agência e 

o número da conta corrente; 
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f) Comprovante de domicílio atualizado máximo de 90 (noventa) dias da data de convocação 

de parecerista classificado. 

g) Consideram-se como documentos hábeis à comprovação de domicílio: faturas de água, 

luz, telefone, correspondência de instituição bancária/financeira, documentos ou 

correspondência expedida por órgãos oficiais das esferas municipal, estadual ou federal. 

Na hipótese da apresentação de correspondência, o endereço não poderá estar postado 

com etiqueta. 

 
 
Leia-se: 

6.13 Deverão enviar para o email aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com, identificado com o nome e 

número de inscrição, os documentos e informações relativos à segunda fase do procedimento 

de seleção a seguir: 

 

a) Cópia do RG e CPF; 

b) Currículo atualizado; 

c) Atestados ou cópias de contratos, comprovando experiência anterior na área de 
técnico/parecerista em projetos culturais; 

d) Comprovante de conta corrente, onde conste o nome do candidato, o banco, a agência e o 
número da conta corrente; 

e) Comprovante de domicílio atualizado máximo de 90 (noventa) dias da data de convocação de 
parecerista classificado. 

f) Consideram-se como documentos hábeis à comprovação de domicílio: faturas de água, luz, 
telefone, correspondência de instituição bancária/financeira, documentos ou correspondência 
expedida por órgãos oficiais das esferas municipal, estadual ou federal. Na hipótese da 
apresentação de correspondência, o endereço não poderá estar postado com etiqueta. 

g) Contrato de prestação de Serviços devidamento assinado. 

 
4) No Edital:  
 
Onde se lê: 

8.3 O credenciamento terá vigência de 10 (dez) dias a partir da data da publicação deste 

Edital, podendo ser prorrogado total ou parcialmente para as mesmas ações, por igual 

período, sem prejuízo da realização de outros procedimentos de credenciamento ao 

longo desde período, ressalvada a vigência do presente. 

 

 

Leia-se: 

 

8.3 O credenciamento terá vigência de 5 (cinco) dias a partir da data da publicação deste 

Edital, podendo ser prorrogado total ou parcialmente para as mesmas ações, por igual 

mailto:aldirblanc.ipixunadopara@gmail.com
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período, sem prejuízo da realização de outros procedimentos de credenciamento ao 

longo desde período, ressalvada a vigência do presente. 

 

 

5) No Edital:  
 

Onde se lê: 
 

11.10 O período de vigência do presente Edital é de 10 (dez) dias, sendo que o período de 

execução das ações de análise dos projetos será definido pela Coordenação de 

Acompanhamento o Comitê Emergencial Cultural. 

 

Leia-se: 

11.10  O período de vigência do presente Edital é de 5 (cinco) dias, sendo que o período de 

execução das ações de análise dos projetos será definido pela Coordenação de 

Acompanhamento o Comitê Emergencial Cultural. 

 

 

6) No ANEXO I:  
 

Onde se lê: 
 

ARTES CÊNICAS 
Incluindo teatro, dança, circo, ópera, musicais, 
entre outras manifestações 

MÚSICA Solos, duplas, grupos, banda e instrumental, 

ARTES VISUAIS 

Incluindo pintura, escultura, fotografia, artes 
digitais, instalações, criações funcionais 
intensivas em cultura, como artesanato, cultura 
digital, design, moda, gastronomia, jogos 
eletrônicos e animação; entre outras 
manifestações; 

CULTURA POPULAR 

Manifestações culturais gospel e sacrorreligiosas 
e as culturas populares e tradicionais, como 
indígena, quilombola, cigana e de matriz africana 
e demais e  outras formas de linguagem e de 
expressão cultural e artística. 

LIVRO E LITERATURA 
Livro, leitura, escrita, literatura e contação de 
histórias. 

MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO 

Patrimônio material e imaterial cultural histórico e 
artístico, arquivos e demais acervos; 

 

 

Leia-se: 

ARTES CÊNICAS Incluindo teatro, dança, circo, ópera, musicais, 
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entre outras manifestações. 

MÚSICA Solos, duplas, grupos, banda e instrumental. 

ARTES VISUAIS 

Incluindo pintura, escultura, fotografia, artes 
digitais, instalações, criações funcionais 
intensivas em cultura, como artesanato, cultura 
digital, design, moda, gastronomia, jogos 
eletrônicos e animação; entre outras 
manifestações. 

CULTURA POPULAR 

Manifestações culturais gospel e sacrorreligiosas 
e as culturas populares e tradicionais, como 
indígena, quilombola, cigana e de matriz africana 
e demais e  outras formas de linguagem e de 
expressão cultural e artística. 

LIVRO E LITERATURA 
Livro, leitura, escrita, literatura e contação de 
histórias. 

MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO 

Patrimônio material e imaterial cultural histórico e 
artístico, arquivos e demais acervos. 

CULTURA URBANA E 
PERIFÉRICA 

 

 

 

Ipixuna do Pará – 26 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Laser 

PORTARIA Nº 0222/2019 -GP 
 

 
 
 

PAULO SERGIO NUNES DOS SANTOS 


