
                     

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ASMI Nº 004/2015 – SECULT/CE

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0004/2015

OBJETO: Esta Chamada Pública tem como objeto a seleção de pessoas
físicas  para  formação  de  banco  de  pareceristas,  responsáveis  pela
avaliação de projetos culturais a serem selecionados no âmbito do XVII
EDITAL  CEARÁ  JUNINO  2015,  autorizado  pela  Lei  nº  15.772,  de
12/02/2015,  respeitando as especificações constantes nos Anexos I e II
deste Edital.

O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará  –  SECULT/CE,  torna  público  que,  no  período  de  17/04/2015  a
24/04/15,  serão aceitas as inscrições efetuadas em conformidade com a
legislação vigente, através da entrega da documentação, para a inscrição
na  CHAMADA  PÚBLICA  PARA  CREDENCIAMENTO  DE
PARECERISTAS PARA OS PROJETOS INSCRITOS NO XVII  EDITAL
CEARÁ  JUNINO, em  envelope  lacrado,  no  Setor  de  Protocolo  da
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – SECULT, no horário de 8h às
12h e das 13h às 16h30min, ou de encaminhamento por meio eletrônico
para o e-mail pareceristasjunino2015@secult.ce.gov.br

Somente serão aceitos pedidos de inscrições efetuados via e-mail  que
forem recebidos no período compreendido  entre o dia 17 de abril  de
2015 e o dia 24 de abril de 2015, no horário de 08h às 12h e das 13h
às 16h30min.    

Estas  informações  encontram-se  disponíveis  na  íntegra  no  endereço
www.secult.ce.gov.br  , no Edital Ceará Junino 2015. 

Os  interessados  deverão  enviar  documentação  completa  conforme  o
Edital  nos  itens  3.1  a  3.3  disponibilizados  no  endereço
www.secult.ce.gov.br.

Os  pareceristas  serão  selecionados  de  acordo  com  os  critérios
estabelecidos no item 5 do Edital. Somente serão analisadas inscrições
de PESSOAS FÍSICAS maiores de 18 anos, que tenham, no mínimo, 01
(um)  ano  de  experiência  comprovada  na área  cultural  e  não  constem
como inadimplentes junto à SECULT e demais órgãos públicos.

O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário:

Etapa Data Inicial Data Final

1.  Período  para  Recebimento
de Inscrições

17/04/2015   24/04/2015

mailto:pareceristasjunino2015@secult.ce.gov.br
http://www.secult.ce.gov.br/
http://www.secult.ce.gov.br/


2.  Data  de  Divulgação  do
resultado da seleção.

      
                     27/04/2015
   

3. Prazo para apresentação de
recursos.

28/04/2015

Compõem este Edital os Anexos:

Anexo I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
Anexo II –  DO PAGAMENTO

             Fortaleza, 17/04/2015

Guilherme de Figueiredo Sampaio
Secretário da Cultura


