
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL DE CHAMAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº 04/2021, APOIO 

EMERGENCIAL DO INCISO III DO ART. 2º DA “LEI ALDIR BLANC” 
 

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta 
para os artistas, trabalhador e trabalhadora da cultura que participam da cadeia produtiva dos 
segmentos artísticos e culturais, o EDITAL DE CHAMAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº 
04/2021, APOIO EMERGENCIAL DO INCISO III DO ART. 2º DA “LEI ALDIR BLANC”, 
que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante 
o estado de calamidade pública, com o objetivo de minimizar os efeitos econômicos e sociais 
decorrente da pandemia da Covid-19, com inscrições abertas para seleção e premiação de 
candidaturas artísticas e culturais, a serem financiados com recursos da Lei Federal nº 
14.017/2020, alterado pela Lei Federal nº 14.150/2021, e regido pelas normas estabelecidas: 
Decreto Federal Nº 10.464/2020; Decreto Federal nº 10.489/2020; Decreto Federal nº 
10.683/2021; Decreto Federal nº 10.751/2021; Decreto Legislativo Nº 6/2020; Lei Municipal 
n° 3.633, de 21 de outubro de 2021, altera a Lei Municipal 3.592 de 20 de novembro 
de 2020, que dispõe sobre o orçamento anual de 2021; Portaria nº 032, 17 de agosto 
de 2021, que dispõe sobre a nomeação da Comissão de Acompanhamento; Portaria nº 05 de 
abril de 2021, que dispõe sobre a Constituição da Comissão Técnica Jurídica-Financeira; 
Portaria nº 035 que dispõe sobre a Comissão de Habilitação; Portaria nº 39 que dispõe sobre 
a Comissão de Seleção; e demais legislações pertinentes no que couber. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do EDITAL DE CHAMAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº 04/2021, 
APOIO EMERGENCIAL DO INCISO III DO ART. 2º DA “LEI ALDIR BLANC”, a seleção 
e premiação de candidaturas artísticas e culturais com recurso financeiro público, proveniente 
do repasse da Lei Federal nº 14.017/2020 alterado pela Lei Federal Nº 14.150/2021, e 
conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. O presente Edital tem por objetivo selecionar e premiar candidaturas culturais na 
Categoria de Pessoa Física ou Categoria Coletivo Cultural, que tenham prestado relevante 
contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural, no mínimo, 2 (dois) anos a 
partir de 2017, principalmente em comunidades e populações historicamente em situação 
de vulnerabilidade social e/ou com reduzido acesso aos meios de produção e fruição cultural, 
com comprovação de residência em Aparecida de Goiânia a partir de 2017. 
 
1.3. Este Edital tem, ainda, como objetivo estimular a manutenção e continuidade das 
atividades artísticas e/ou culturais no município. 
 
2. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão concorrer a este Edital na qualidade de candidato, Pessoa Física ou Coletivo sem 
fins lucrativos, que comprovem, respectivamente, residência no Município de Aparecida de 
Goiânia há, no mínimo, 2 (dois) anos, que comprove a realização de atividades culturais, no 
mínimo, 2 (dois) anos a partir de 2017: 
 
a) Na categoria como Pessoa Física: fazedor de cultura, residente no Município de 
Aparecida de Goiânia há, no mínimo, 2 (dois) anos, que comprove a realização de atividades 
culturais, no mínimo, 2 (dois) anos a partir de 2017;  
 
b) Na categoria como Coletivo Cultural: sem constituição jurídica, residente no Município 
de Aparecida de Goiânia há, no mínimo, 2 (dois) anos, que comprove a realização de atividades 



culturais, no mínimo, 2 (dois) anos a partir de 2017, sendo que o representante do coletivo 
deverá ser indicado pelos demais membros do coletivo por meio da Carta de Autorização para 
candidato de Coletivo Cultural - ANEXO 3; 
 
c) Cada candidato sendo das categorias como, Pessoa Física ou Coletivo Cultural poderá 
concorrer somente com uma inscrição. Os membros de um coletivo somente poderão 
participar de um único coletivo, não sendo permitido a participação em outros coletivos. 
 
2.2. Ainda que representadas por uma pessoa física, os coletivos serão avaliados pela trajetória 
coletiva, devendo apresentar documentação comprobatória relativa ao coletivo. 
 
2.3. Cada candidato poderá apresentar somente uma inscrição para a seleção, na hipótese de 
haver mais de uma inscrição por candidato, seja coletivo cultural por meio de seu 
representante ou pessoa física, na mesma categoria ou em categorias distintas de acordo com 
esse Edital, todas as inscrições apresentadas por estas candidaturas serão eliminadas em 
qualquer fase do Edital.  
 
2.4. Para concorrer ao Edital, os candidatos, pessoas físicas ou coletivos culturais com 
atividades interrompidas, devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em, 
pelo menos, um dos seguintes cadastros, com vistas à inscrição a este Edital: 
 
I - Cadastro Municipal de Cultura; 
II- Cadastro Estadual de Cultura (Mapa Goiano);  
III - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;  
IV - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;  
V - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic);  
VI - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).  
 
2.5. Para efeito deste Edital entende-se por: 
 
a) O Portfólio Cultural (Curriculum Cultural) é um documento que apresenta, de modo 
sucinto, o trabalho cultural desenvolvido por um artista ou grupo de artistas em um 
determinado período de tempo. Para este Edital o Portfólio Cultural deve comprovar a 
realização de atividades culturais, no mínimo, 2 (dois) anos a partir de 2017, por meio de 
relatório de atividades na área de atuação, bem como, cópias de materiais diversos que 
ajudem os avaliadores a conhecerem melhor a atuação do candidato, tais como: cartazes, 
folders, fotografias ou material audiovisual, folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, 
outros materiais. Os candidatos poderão apresentar outros materiais que julguem significativos 
para a avaliação, tais como, depoimentos, programas, convites para participar de eventos, 
entre outras formas de registro das ações culturais referentes ao objeto do Edital; 
 
b) clipping: Clipping é uma expressão idiomática da língua inglesa, uma "gíria", que define o 
processo de selecionar notícias em jornais, revistas, links e outros meios de comunicação, 
geralmente impressos, para resultar num apanhado de recortes sobre assuntos de total 
interesse de quem os coleciona. Pode-se também desenvolver o trabalho de clipagem em 
redes sociais, blogs, webjornais, rádio e televisão; 
 
c) Griô ou Mestre(a): Griô ou Mestre(a) é todo(a) cidadão(ã) que se reconheça e seja 
reconhecido(a) pela sua própria comunidade como herdeiro(a) dos saberes e fazeres da 
tradição oral e que, através do poder da palavra, da oralidade, da corporeidade e da vivência, 
dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória viva e afetiva da tradição oral, transmitindo 
saberes e fazeres de geração em geração, garantindo a ancestralidade e identidade do seu 
povo. A tradição oral tem sua própria pedagogia, política e economia de criação, produção 
cultural e transmissão de geração em geração; 
 
d) Pessoa Física: maior de 18 (dezoito) anos, ou emancipados na forma da lei conforme o 
artigo 5 do Código Civil,  com o Cadastro da Pessoa Física - CPF ativo, e que possua atividade 



no campo cultural e das artes em Aparecida de Goiânia. 
 
e) Coletivo Cultural: Povo, comunidade, grupo e núcleo social comunitário sem constituição 
jurídica, formado por duas pessoas ou mais, de natureza ou finalidade cultural, rede e 
movimento sociocultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas 
comunidades. 
 
3. VEDAÇÕES 
 
3.1. É vedada a participação de:  
 
I - Servidor Público do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do 
Tribunal de Contas da União (em todas as suas esferas), ou respectivo cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 
 
II - Agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu 
respectivo cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o 2º grau; 
 
III - Pessoas físicas menores de 18 anos (Lei 9.784/1999); 
 
IV - Membros da Comissão de Acompanhamento, membros da Comissão Técnica Jurídica-
Financeira, membros da Comissão de Habilitação e Membros da Comissão de Seleção do 
presente Edital, seus cônjuges, parentes, colaterais ou afins, até 2º grau; 
 
V – Candidatos contemplados no Edital da Lei do Aldir Blanc no ano de 2021 da Secretaria 
Estadual de Cultura do Estado de Goiás e candidatos que não entregaram a prestação de 
contas no âmbito deste município de Aparecida de Goiânia, conforme a Portaria nº XX/2021 
(que não prestou conta), até a data da publicação deste Edital.  
 
3.2. As inscrições que incorrerem nessas vedações do item 3 e subitens deste Edital serão 
eliminadas em qualquer fase do Edital. 
 
4. DOS RECURSOS DE GESTÃO 
 
4.1.  O Edital contará com recursos no valor de R$ 2.340.501,00 (Dois milhões trezentos e 
quarenta mil e quinhentos e um reais), oriundos da Lei Federal Nº 14.017/2020 - Aldir Blanc. 
 
4.2. Os recursos serão destinados exclusivamente à premiação das candidaturas selecionadas 
neste Edital, caso haja gastos administrativos, esses correrão às custas do orçamento da 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia por meio da Secretaria Municipal de Cultura. 
 
5. PREMIAÇÃO 
 
5.1. Os prêmios serão divididos da seguinte forma: 
 
a) Serão selecionados e premiados no âmbito deste Edital, 448 candidatos inscritos na 
categoria de Pessoas Físicas e/ou Coletivos Culturais, sendo 112 (cento e doze) vagas para 
Pessoas com Deficiência - PcD, melhores classificados no processo seletivo, que receberão 
individualmente o valor integral bruto de R$ R$ 5.224,33 (cinco mil duzentos e vinte e quatro 
reais e trinta e três centavos); 
 
b) Serão contemplados 13 (treze) segmentos culturais, sendo 32 (trinta e duas) vagas, 
podendo ser alterada conforme o regulamento do Edital;   
 
c) Candidaturas que não se enquadram nos segmentos/modalidades deste Edital, poderão se 
inscrever em “OUTROS SEGMENTOS CULTURAIS”, e serão avaliados conforme previsto no 
Edital; 



 
d) Caso algum dos segmentos/modalidades culturais não obtenha número suficiente de 
classificados ou, obtendo número suficiente, os candidatos não atinjam a pontuação mínima 
de 50 (cinquenta) pontos necessários nos termos deste Edital, os recursos remanescentes 
serão redistribuídos para os suplentes da classificação geral dos segmentos em ordem 
decrescente de pontuação das candidaturas, podendo nesta etapa, eventualmente, 
contemplar os candidatos que não tenham alcançado a pontuação mínima afim de se dar 
efetividade a Lei Aldir Blanc. 
 
e) Conforme a Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, serão disponibilizadas para cada 
modalidade 2 (duas) vagas para premiações de candidatos de Pessoas com Deficiência – PcD; 
 
f) Caso as vagas para Pessoas com Deficiência – PcD não obtenha número suficiente de 
candidaturas ou, obtendo número suficiente, os candidatos não atinjam a pontuação mínima 
de 50 (cinquenta) pontos necessários nos termos deste Edital, o recurso remanescente 
vinculado ao referido segmento/modalidade será redistribuído para o suplente da classificação 
geral dos segmentos em ordem decrescente de pontuação das candidaturas. 
  
5.2. Serão admitidas candidaturas de acordo com a distribuição dos segmentos culturais, 
modalidades culturais, quantitativos de vagas e valores, descritos na TABELA-1. 
 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

1 Artesanato 

1. Crochê, Tricô e 
Bordados 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2.Artesanto com 
Tecido 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Reciclagem 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4.Artesanato com 
Barro/ Argila/ 
Madeira/Metal  

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

2 
Artes 
Visuais/Artes 
Plásticas  

1. Escultor 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2. Desenhos 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3.Fotografias 
Artísticas 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. Pintura/ Mosaico 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

3 Arte Urbana 

1.Grafite 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 

R$ 
167.178,64 

2. DJs  
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Ritmo e Poesia 
(RAP) 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 



4. Danças Urbanas 
BreakDance/Flash 
Black. 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

 
R$ 
5.224,33 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

4 
Cultura 
Popular/ 
Folclore 

1.Catira/Folia de 
Reis 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

 2. Quadrilha Junina 
Tradicional/Estilizad
a 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Danças 
Populares/Tradicion
ais  

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. Artes Sacras 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

5 
Audiovisual/ 
Cinema 

1.VideoMaker/Editor 
de Áudio e Vídeo 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2. Cinegrafista 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Produtor de 
Conteúdo Digital 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. Roteirista 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

6 

Cultura 
Tradicional/ 
Afro-
Brasileira 

1.Capoeira / Mestres 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2.Danças Africanas 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Mestres e Mestras 
de Saberes 
Populares/Griô 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. Remanescentes 
de Culturas 
Quilombola/ 
Cigana/Congada 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

7 Dança 

1.Balé 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2. Dança 
Contemporânea 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3.Dança de Salão 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4.Dança do Ventre 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 



Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

8 Literatura 

1. Romance  
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2. Poema/Poesia 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3.Crônicas/ 
Dramaturgia 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. Literatura de 
Cordel 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

9 Música 

1.Instrumentistas/ 
Maestros 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2.Músicas Religiosas  
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Sertanejo  
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4.Músicas Populares 
Brasileiras 
 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

10 Artes Cênicas 

1. Teatro 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2. Teatro Infantil  
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Teatro de 
Fantoche 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. Contador de 
História / Stand Up 
Comedy 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

11 
Produção 
Cultural 
 

1. Produtor Cultural 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2. Formação Cultural  
  

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3. Cultura Digital 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4. 
Animador/Promotor 
Cultural 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

12 
Economia 
Criativa 

1.Gastronomia 
Tradicional Goiana 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 

R$ 
167.178,64 

2. Rádio e Tv 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 



3.Moda 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

 
 
 
R$ 
5.224,33 

4. 
Empreendedorismo 
Cultural 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

13 
Artes 
Circenses  

1.Artes de Rua 
8 vagas sendo 2 
para PcD. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

2.Mágico/Palhaço 
 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

3.Malabarista/ 
Equilibrista 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

4.Trapezista/ 
Contorcionista 

8 vagas sendo 2 
para PcD. 

Nº 
Segmento 
Cultural 

Modalidades 
Vagas por 
Modalidades 

Total 
de 
Vagas 

Valor 
Uni. 

Valor total 

14 
Outros 
Segmentos 
Culturais  

As vagas deste 
serão 
disponibilizadas aos 
artistas culturais que 
não se enquadraram 
nas outras 
modalidades 
presentes. 

32 vagas sendo 
8 para PcD. 

32 

 
 
 
R$ 
5.224,33 

R$ 
167.178,64 

TOTAL DE 
SEGMENTOS 

TOTAL DE 
MODALIDADES 

VAGAS PcD 
TOTAL 
DE 
VAGAS 

VALOR TOTAL 

13 52 112 
 
448 

 
R$ 2.340.501,00 
 

 
5.3. Para conhecimento dos segmentos, modalidades e contrapartidas culturais previstas neste 
Edital, os candidatos devem consultar a Tabela no ANEXO 2, que descreve as atividades 
culturais contempladas neste Edital.  
 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1. O presente Edital compreenderá as seguintes fases: 

 
a) Inscrição: Preenchimento do Formulário de Inscrição e entrega das documentações 
exigidas neste Edital; 
b) Habilitação: Fase de caráter eliminatório; 
c) Seleção: Fase de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão submetidos 
somente os candidatos habilitados na fase anterior; 
d) Resultado: Fase no qual é confirmado o resultado final do processo de seleção, nessa 
fase serão conhecidos os candidatos selecionados para recebimento dos prêmios; e 
e) Contrapartida: Fase obrigatória para os candidatos contemplados com os recursos 
financeiros previstos neste Edital, ficarão obrigados a garantir a contrapartida aprovada de 
acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.  

 
6.2. Entende-se por candidaturas HABILITADAS aquelas que encaminharem, no momento 
da inscrição, a documentação obrigatória que será analisada pela Comissão de Habilitação, 



que conferirá se as inscrições obedecem às exigências de prazo, condições, documentos e 
itens expressos neste Edital. 
 
6.3. Entende-se por candidaturas CLASSIFICADAS aquelas que obtiverem na Fase de 
Seleção a nota final mínima de 50 (cinquenta) pontos. 

 
6.4. Entende-se por candidaturas SELECIONADAS as que obtiverem as maiores notas 
levando-se em conta os critérios de seleção e o processo de desempate deste Edital. 
 
7. FASE DA INSCRIÇÃO 
 
7.1. As inscrições poderão ser efetuadas em um período de 15 (quinze) dias, compreendidos 
entre os dias 25 de outubro de 2021 e 08 de novembro de 2021. 

 
7.2. Este Edital admite as seguintes formas de inscrição: 
 
a)  On-Line; e 
b)  Na Secretaria Municipal de Cultura e nas unidades Praças de Cultura - CEUS das Artes Vera 
Cruz ll e Parque Flamboyant e no Aparecida Shopping. 
 
7.3. A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará aos interessados cópias impressas do 
Edital e seus Anexos (sendo uma para cada candidato). 

 
7.4. INSCRIÇÃO ON-LINE: 
 
I. Para efetivar a inscrição é necessário que o candidato(a) realize seu cadastro na 
PLATAFORMA DE CULTURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA no link 
http://www.aldirblancaparecida.com.br/ 
 
II. Após o cadastro na PLATAFORMA DE CULTURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 
acessar, baixar e preencher todos os documentos obrigatórios para a inscrição de acordo com 
sua categoria, pessoa física ou coletivo cultural; 
 
III. Documentos obrigatórios para a inscrição do candidato conforme o item 7.6.1, Categoria 
Pessoa Física ou Coletivo Cultural; 
 
IV. Os documentos obrigatórios para a inscrição deverão ser juntados em arquivo único, 
formato PDF, que não poderão exceder 15 MB megabytes, limite máximo de tamanho que a 
plataforma aceita para upload, se o arquivo exceder o tamanho de 15MB, enviar um link com 
o arquivo compartilhado. 
 
7.5. INSCRIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NAS PRAÇAS DE 
CULTURA - CEUS DAS ARTES E NO APARECIDA SHOPPING: 
 
I. Secretaria Municipal de Cultura: localizada à Rua São Bento, Qd. 02, Lt. 04, Setor Oeste, 
Aparecida de Goiânia, de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 17h;  
 
II. Sala de Coordenação da Praça de Cultura - CEUS das Artes Vera Cruz, de segunda-
feira a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h às 20h, na Praça Orlando Alves Carneiro. Av. V-5, 
Cidade Vera Cruz II- CEP- 74.950- 840 de Aparecida de Goiânia; 
 
III. Sala de Coordenação da Praça de Cultura - CEUS das Artes Parque Flamboyant, 
de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h às 20h, na Av. Bela Vista, Parque 
Flamboyant, Aparecida de Goiânia - GO, 74860-610 de Aparecida de Goiânia; 

IV. Aparecida Shopping no Stand do Centenário de Aparecida (ao lado do cinema 
piso-2), de segunda-feira a sexta-feira, inclusive sábado e domingo, das 12h às 20h na 
Avenida Independência, Área 1, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.  
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7.6. Para participar do Edital, o candidato deverá protocolar na Secretaria Municipal de Cultura, 
nas Unidades das Praças CEU das Artes e no Aparecida Shopping, pelas formas descritas no 
item 7.5 e seus subitens, os seguintes documentos, considerados obrigatórios para a 
habilitação da inscrição, observada a documentação pertinente a cada categoria: 

7.6.1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 
I. PESSOA FISÍCA: 
 
a) Formulário de Inscrição - ANEXO 1, preencher de forma manual ou digitada e devidamente 
assinado de próprio punho pelo candidato; 
 

b) Cópia dos documentos de identificação  (RG e CPF ou CNH); 
 
c) Cópia de comprovante de endereço (água, luz ou telefone) do candidato, que comprovem 
residência nos últimos 02 (dois) anos a partir de 2017, caso o candidato não tenha 
comprovante em seu nome, o mesmo deverá preencher  o Formulário de Declaração de Co-
residente (ANEXO 5), sendo obrigatório o reconhecimento em cartório pelo proprietário;  
 
d) Cópia de comprovante bancário no nome do candidato, o qual fique claro os seguintes 
dados:  agência e conta corrente/poupança (ex: cópia frontal do cartão de conta corrente, 
cópia de cheque). A instituição financeira indicada deverá estar cadastrado no sistema do 
Banco Central;  
 
e) Portfólio/Curriculum Cultural; 
 
f) Cópia do cadastro de alguma plataforma cultural conforme o item 2.4; 
 
g) Preencher e assinar o Termo de Compromisso de Contrapartida Cultural - ANEXO 4. 
 
II. COLETIVO CULTURAL: 
 
a) Formulário de Inscrição - ANEXO 1, preencher de forma manual ou digitada e devidamente 
assinado de próprio punho pelo  representante do coletivo cultural; 
 
b) Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF ou CNH), Cópia de comprovante de 
endereço (água, luz ou telefone) do candidato, que comprovem residência nos últimos 02 
(dois) anos a partir de 2017, caso o candidato não tenha comprovante em seu nome, o mesmo 
deverá preencher  o Formulário de declaração de Co-residente (ANEXO 5), sendo obrigatório 
o reconhecimento  em cartório pelo proprietário;  
 
c) Cópias do RG e do CPF de todos os membros integrantes do Coletivo Cultural; 
 
d) Cópia de comprovante bancário no nome do candidato, o qual fique claro os seguintes 
dados:  agência e conta corrente/poupança (ex: cópia frontal do cartão de conta corrente, 
cópia de cheque). A instituição financeira indicada deverá estar cadastrado no sistema do 
Banco Central; 
 
e) Portfólio/Curriculum Cultural do Coletivo Cultural; 
 
f) Cópia do cadastro de alguma plataforma cultural conforme o item 2.4; 
 
g) Os membros do Coletivo devem preencher e assinar a Carta de Autorização para o candidato 
representante do Coletivo Cultural – ANEXO 3, com cópia do RG e CPF de todos os membros 
do Coletivo que indicarem o seu respectivo representante e assinarem a Carta de Autorização; 
 
h) Preencher e assinar o Termo de Compromisso de Contrapartida Cultural - ANEXO 4. 
 



7.7. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá entregar os documentos devidamente 
preenchidos e assinados em envelope lacrado; 
 
7.8. Os candidatos que enviarem cópias ilegíveis e rasuradas de qualquer documento 
obrigatório deste Edital serão inabilitados; 
 
7.9. Preencher e assinar os formulários do Item  17.9. (ANEXOS) que devem ser 
preferencialmente digitados, podendo ser manuscritos, desde que em letra de forma, legível, 
e sem rasuras. 
 
7.10. O envelope de inscrição deverá ser identificado com as informações abaixo: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
EDITAL DE CHAMAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº 04/2021 APOIO 

EMERGENCIAL DO INCISO III DO ART. 2º DA “LEI ALDIR BLANC” 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO ALDIR BLANC 
 

NOME CANDIDATO: 
 
SEGMENTO CULTURAL: 
 
CATEGORIA DA CANDIDATURA: (    ) Pessoa Física;  (  ) Coletivo Cultural  

 
 

DESTINATÁRIO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CULTURA  
DIRETORIA DE CULTURA 
 
ENDEREÇO: Rua São Bento, Qd. 02, Lt.04, Setor Oeste, Aparecida de Goiânia, de segunda-
feira a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 17h 
 
CEP:                                      

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 

 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1. A Fase de Habilitação, de caráter eliminatório, será realizada pela Comissão de Habilitação 
que será formada por 10 (dez) servidores da Secretaria Municipal de Cultura por meio de 
Portaria nº 035 de outubro de 2021, que conferirá se as inscrições obedecem às exigências 
de prazo, condições, documentos e itens expressos neste Edital. 
 
8.2. Em virtude da não apresentação de um ou mais documento(s) exigido(s), ou ainda na 
ausência de qualquer um dos itens obrigatórios não preenchidos do formulário de inscrição, a 
Secretaria Municipal de Cultura, inabilitará a candidatura. 
 
8.3. Não caberá complementação, inclusão ou reapresentação dos documentos submetidos no 
ato da inscrição, e nem serão considerados os pedidos feitos fora do prazo e dos locais 
indicados no presente Edital. 
 
8.4. O resultado preliminar da Fase de Habilitação será divulgado na PLATAFORMA 
CULTURAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA no link http://www.aldirblancaparecida.com.br/ 
e no Diário Oficial Eletrônico - DOE do município de Aparecida de Goiânia, fazendo constar da 
publicação: 
 
a.  Nome do Candidato; 
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b.  Nome do Segmento e Modalidade Cultural; 
c.  Motivo da inabilitação (quando for o caso). 
 
8.5. Aos candidatos inabilitados caberá pedido de recurso à Comissão de Habilitação, no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado desta fase no Diário 
Oficial Eletrônico - DOE do município, exclusivamente por meio do Formulário para Pedido de 
Recurso da Fase de Habilitação - ANEXO 6, que será disponibilizado no ato da Inscrição. 
 
8.6. O pedido de recurso deve estar devidamente assinado de próprio punho pelo candidato e 
deve ser encaminhado somente por meio do E-mail: aldirblanc2021.aparecida@gmail.com 
 
8.7. O resultado final da Fase de Habilitação será publicado no Diário Oficial Eletrônico - 
DOE do município e na PLATAFORMA CULTURAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA no link 
http://www.aldirblancaparecida.com.br/, dentro de cinco dias após o pedido final de recurso 
a relação dos candidatos habilitados e inabilitados, do qual não caberá mais recurso.  
 
9. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
  
9.1. O processo de análise, julgamento e seleção das candidaturas será realizado pela 
Comissão de Seleção, composta por 08 (oito) membros, sendo  04 (quatro) do poder público 
e 04 (quatro) da sociedade civil, constituída  por meio de Portaria nº 039, de outubro de 2021 
e publicado no Diário Oficial Eletrônico - DOE do município. 
 
9.2. Os membros da Comissão de Seleção, ficam impedidos de avaliar candidatos: 
 
a. nas quais tenha interesse pessoal;  
b. em cuja elaboração tenha participado; 
c. de coletivo cultural de que tenha participado; 
d. de candidato com o qual tenha relação de parentesco ou afinidade até o terceiro grau. 
 
9.3. Os trabalhos da Comissão de Seleção serão registrados em ata, a qual será assinada pelos 
membros presentes e pela Presidência da Comissão de Seleção. 
 
10. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO. 
 
10.1. A Comissão de Seleção avaliará as propostas habilitadas das categorias de Pessoas 
Físicas e categorias de Coletivo Cultural, a partir do Formulário de Inscrição e do 
Portfólio/Curriculum Cultural, e atribuirá nota de 0 a 100 (zero a cem.)  
 
10.2. As propostas das candidaturas serão CLASSIFICADAS em ordem decrescente de 
pontuação, e pontuação mínima para classificação é 50 (cinquenta) pontos. 
 
11. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
 
11.1. As candidaturas apresentadas, nas categorias de Pessoas Físicas e categorias de Coletivo 
Cultural, serão analisadas pela comissão de seleção, conforme metodologia apresentada nos 
critérios de avaliação e  pontuação abaixo: 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 

I) APRESENTAÇÃO DO PORTFÓLIO/CURRICULUM CULTURAL DO 
CANDIDATO 

25 
 
 

 
a) Clareza, objetividade e suficiência das informações contidas no Portfólio/Curriculum Cultural, que 
deverão expressar de modo fundamentado a trajetória do candidato, contendo histórico de atuação do 
candidato da categoria pessoa física ou coletivo, descrevendo as experiências realizadas no âmbito artístico 
e/ou cultural, juntamente com fotos, matérias de jornais, cartazes, certificados, títulos, folders, links de 
conteúdos digitais e outros com destaque para o desenvolvimento cultural. 
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Não atende ao critério: 0 pontos 
Atende de maneira insuficiente ao critério: 1 a 10 pontos 
Atende parcialmente ao critério: 11 a 20 pontos 
Atende satisfatoriamente ao critério: 21 a 25 pontos 
 

ll) QUALIFICAÇÃO DO(O) ARTISTA(S)  
 

25 

 
A) Qualificação com ênfase no desenvolvimento do artista: Cursos de Qualificações; Capacitação; 
Certificados; Cursos Livres; Workshop (oficinas), Palestras; Seminários; Autodeclaração; Fóruns, Conselhos, 
Conferências; e Mestreª ou (Griô): 
 
Não atende ao critério: 0 ponto  
Atende 1 (uma) Qualificação do critério: 1 a 5 pontos 
Atende 2 (duas) Qualificações do critério: 6 a 10 pontos 
Atende 3 (três) Qualificações do critério: 11 a 15 pontos 
Atende mais de 3 (três) Qualificações do critério: 16 a 25 pontos 
 

III) TRAJETÓRIA - TEMPO DE ATUAÇÃO 

25 

 
a) Tempo de atuação do candidato individual ou coletivo, comprovado pelas informações prestadas no 
formulário de inscrição e documentos comprobatórios anexados no Portfólio/Curriculum Cultural 
(clipping, cartas de anuência, fotografias, certificados e demais documentos:) 
 
Atende: De 2 a 5 anos: 5 pontos 
Atende: De 6 a 10 anos: 10 pontos 
Atende: De 11 a 15 anos:20 pontos 
Atende: Mais de 15 anos: 25 pontos 
 

 

IV) CONTRIBUIÇÃO SOCIOCULTURAL QUE A ATUAÇÃO 
PROPORCIONA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. 
 

25 

 
a) Trajetórias que apresentem iniciativas, ações e/ou práticas culturais, já realizadas, por sua contribuição 
para o reconhecimento, difusão, valorização e a preservação cultural em destaque para o município 
de Aparecida de Goiânia: 
 
Não atende ao critério: o ponto 
Atende de maneira insuficiente ao critério: 1 a 10 pontos 
Atende parcialmente ao critério: 11 a 20 pontos 
Atende satisfatoriamente ao critério: 21 a 25 ponto 
 

 
TOTAL 

 
100 

 

 
11.2. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato que 
tenha apresentado sucessivamente: 
 
a) Maior pontuação no critério I; 
b) Maior pontuação no critério II;  
c) Maior pontuação no critério III; e 
d) Maior pontuação no critério IV. 
 
11.3 Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante ao critério de maior idade. 
 
11.4. Ao candidato caberá pedido de recurso à Comissão de Seleção, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar da Fase de Seleção no 
Diário Oficial Eletrônico - DOE do município, mediante apresentação de justificativa, 
exclusivamente por meio do Formulário para Pedido de Recurso da Fase de Classificação - 
ANEXO 7, que será disponibilizado no ato da Inscrição. 
 
11.5. O pedido de recurso deve estar devidamente assinado de próprio punho pelo candidato 
e deve ser protocolado na Secretaria Municipal de Cultura localizada na Rua São Bento, Qd. 
02, Lt. 04, Setor Oeste, Aparecida de Goiânia, de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 11h e 
das 13h às 17h. 



 
11.6.  Após analisados os pedidos de recursos à Comissão de Seleção por meio da Secretaria 
Municipal de Cultural, publicará no Diário Oficial Eletrônico - DOE do município e na 
PLATAFORMA CULTURAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, o resultado dos mesmos e a 
Homologação do Resultado Final deste Edital, da qual não caberá qualquer recurso. 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 
 
12.1. Após recebidos e decididos eventuais recursos, o RESULTADO FINAL DO EDITAL será 
homologado e publicado no Diário Oficial Eletrônico - DOE do município, com a relação dos 
premiados em cada segmento, bem como de todas as candidaturas classificadas como 
suplentes, em classificação geral sendo respeitada a ordem decrescente de pontuação, e 
fazendo constar na publicação: 
 
a) Nome do candidato; 
b) Nome do Segmento e Modalidade; 
c) Nota obtida na avaliação; 
d) Valor do prêmio.  
 
12.2. Os candidatos selecionados serão comunicados por E-mail fornecido no ato da 
inscrição, isentando-se a Secretaria Municipal de Cultura da responsabilidade por problemas 
técnicos que por ventura impliquem o não recebimento da mensagem pelo destinatário. 
 
13. DA CONVOCAÇÃO 
 
13.1. Os candidatos selecionados serão convocados a partir de comunicação oficial da 
Secretaria Municipal de Cultura, por meio do E-mail: aldirblanc2021.aparecida@gmail.com,  
para agendamento da execução da contrapartida com data a ser definida pela Secretaria. 
 
13.2. O candidato que não atender integralmente a diligência dentro do prazo estipulado pela 
Secretaria Municipal de Cultura, será desclassificado, sendo convocado o  próximo candidato 
da lista de classificação, observados a modalidade de inscrição, ordem decrescente de 
pontuação.  
 
13.3. A efetividade do repasse do recurso ao candidato selecionado está condicionado à 
Assinatura do Termo de Compromisso da Contrapartida, Anexo 4. 
 
14. FASE DA OBRIGAÇÃO DA CONTRAPARTIDA  
 
14.1. São consideradas contrapartidas dos contemplados os bens e serviços vinculados ao 
setor cultural. 
 
14.2 A entrega do Termo de Compromisso da Contrapartida é um item obrigatório, cujo 
modelo será disponibilizado no ato da inscrição, no prazo assinalado pela Secretaria Municipal 
de Cultura por meio da Comissão Técnica Jurídica-Financeira.  
 
14.3. Os candidatos contemplados com o recurso previsto neste EDITAL, ficarão obrigados a 
garantir a entrega da contrapartida aprovada de acordo com os critérios estabelecidos neste 
Edital e será de responsabilidade do candidato a correta execução conforme o  TERMO DE 
COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA - ANEXO 4. 
 
14.4. O produto da contrapartida aprovada deverá ser entregue e/ou apresentada conforme 
o cronograma da Programação Cultural Aldir Blanc, com datas definidas e agendadas pela 
Secretaria Municipal de Cultura. 
 
14.5. Os produtos da contrapartida podem ser disponibilizados para a Secretaria Municipal de 
Cultura de forma presencial, híbrida ou on-line, conforme o ANEXO 2 - TABELA-2 DESCRITIVA 
DE SEGMENTOS, MODALIDADES CULTURAIS E CONTRAPARTIDA. 
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14.6. Ter ciência e concordância de que a Secretaria Municipal de Cultura por meio da 
Comissão Técnica Jurídica-Financeira, tem o direito de, a qualquer momento, notificar o 
contemplado antes, durante e depois da execução da contrapartida e solicitar informações ou 
documentos adicionais referente a realização e apresentação da contrapartida, cabendo ao 
contemplado prestá-la nos prazos que forem estabelecidos. 
 
14.7. A não entrega da contrapartida, dentro dos critérios estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura por meio da Comissão Técnica Jurídica-Financeira, fica impedido de 
participar de quaisquer outros Editais no âmbito do Município de Aparecida de Goiânia. Não 
podendo este celebrar contratos futuros com a administração pública, seja municipal, 
enquanto não for regularizada a situação.  
 
14.8. O contemplado deverá assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações 
necessárias à consecução da CONTRAPARTIDA, não sendo permitida a transferência a 
terceiros. 
 
14.9. Não caberá, para fins de cumprimento de contrapartida, o recebimento de qualquer 
remuneração financeira por sua realização. 
 
14.10. São de exclusiva responsabilidade do candidato os compromissos e encargos de 
natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral), 
inclusive os conexos, e propriedade industrial, bem como quaisquer outros resultantes da 
contratação objetivada neste Edital, como eventuais reivindicações de terceiros que se sintam 
prejudicados pela sua participação no presente processo de seleção, ficando a Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Cultura excluídos de qualquer responsabilidade 
diante do exposto. 
 
14.11. Os candidatos, ao inscreverem-se neste, concedem à Secretaria Municipal de Cultura, 
bem como a terceiros por ela indicados, com exclusividade, automática e gratuitamente, 
autorização, definitivo, universal, irrevogável e irretratável, para fins de utilização das imagens 
e/ou sons dos Candidatos contidos nos vídeos, fotos e demais materiais encaminhados pelos 
Participantes na forma dos itens acima, a seu exclusivo critério. 
 
14.12. Os candidatos declaram, para todos os fins, que detém os direitos necessários sobre o 
produto artístico encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura, bem como que a utilização 
pela Secretaria Municipal de Cultura na forma aqui determinada não importa em violação de 
direitos de terceiros. Os candidatos ao enviarem suas contrapartidas serão os únicos 
responsáveis pelo seu conteúdo, perante a Secretaria Municipal de Cultura e terceiros, 
assumindo, portanto, a exclusiva responsabilidade por qualquer pleito ou demanda, judicial ou 
extrajudicial, que, de qualquer forma, tenha o produto artístico entregue.  
 
14.13. Os contemplados comprometem-se a preencher e enviar o RELATÓRIO FINAL DA 
EXECUÇÃO DESCRITIVO DA CONTRAPARTIDA DE ATIVIDADES, conforme o ANEXO 9. 
 
15. DO REPASSE DOS RECURSOS  
 
15.1. A premiação será repassada em até 30 (trinta) dias úteis da publicação do RESULTADO 
FINAL DO EDITAL no Diário Oficial Eletrônico - DOE do município, podendo ser prorrogada ou 
antecipada  pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
15.2. O prêmio será repassado em parcela única, exclusivamente em conta bancária 
fornecido pelo candidato no ato da inscrição, tendo o responsável o representante da 
candidatura como único titular, mesmo para as candidaturas de coletivos. 
 
15.3. Os prêmios concedidos para as categorias especificadas neste Edital, por se tratar de 
prêmio, não haverá retenção em fonte ou recolhimentos de impostos. O premiado deverá 
declarar no Imposto de Renda do exercício seguinte o montante recebido. 



 
15.4. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por eventuais irregularidades 
praticadas pelo candidato, acerca da destinação dos recursos do Prêmio. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. O recurso decorrente do presente EDITAL, é oriundo da Lei Federal Aldir Blanc e 
aprovado na lei orçamentária anual (LOA) do município de Aparecida de Goiânia. 
 
16.2. Dotação Orçamentária: 03.0368.3047.2362.339045.278. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
17.2. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a 
qualquer tempo, implicará a inabilitação da inscrição, aplicando-se as penalidades cabíveis 
conforme legislação vigente. 
 
17.3. Os candidatos são responsáveis pelas informações fornecidas e pelos documentos 
anexados, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento ou 
decorrentes da qualidade visual dos documentos enviados. 
 
17.4. Poderá ser publicado novo edital de seleção pública, caso haja sobra, de recursos 
remanescentes deste Edital, respeitando os prazos e as legislações pertinentes, para proceder 
outro chamamento público para fins de seleção, conforme definido pela Comissão Técnica 
Jurídica. 
 
17.5. Recomenda-se aos candidatos a consulta a sua regularidade em sua documentação de 
modo a resolver com antecedência eventuais pendências que impeçam o repasse financeiro. 
 
17.6. Todo material enviado ao presente Edital não será devolvido, ainda que o candidato não 
seja selecionado, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura sua destinação. 
 
17.7. A qualquer tempo, este Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer 
natureza. 
 
17.8. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e 
de seus Anexos, deverão ser feitos em até 2 (dois) dias úteis à partir da publicação do Edital 
no Diário Oficial Eletrônico- DOE e devem ser encaminhados de forma eletrônica pelo E-mail: 
aldirblanc2021.aparecida@gmail.com. Os esclarecimentos serão prestados pela Secretaria 
Municipal de Cultura em até 2 (dois) dias. 
 
17.9. Complementam ainda este Edital os seguintes Anexos: 
 
a)   ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALDIR BLANC; 
b)   ANEXO 2 - TABELA-2 DESCRITIVA DE SEGMENTOS, MODALIDADES CULTURAIS E          
CONTRAPARTIDA; 
c)   ANEXO 3 - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CANDIDATOS DE COLETIVO CULTURAL; 
d)   ANEXO 4 - TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA; 
e)   ANEXO 5 - FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DO CO-RESIDENTE; 
d)   ANEXO 6 - FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECURSO DA FASE DE HABILITAÇÃO; 
e)   ANEXO 7 - FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECURSO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO;  
f)    ANEXO 8 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO GRIÔ; E 
g)   ANEXO 9 - RELATÓRIO FINAL DESCRITIVO DA CONTRAPARTIDA DE ATIVIDADES.  
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