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EDITAL Nº 11/2019 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.037, de 10 de abril de 2015 e do
Decreto nº 11.714 de 14 de outubro de 2015, convoca os representantes da sociedade civil para participar do processo de eleição para composição da
Comissão de Análise de Projetos – CAP, segundo as disposições deste edital, no período de 24 de setembro a 8 de outubro de 2019.  

1. Da Comissão de Análise de Projetos – CAP 
1.1.  A Comissão de Análise  de Projetos  –  CAP,  integrante  da estrutura  da Secretaria  Municipal  de  Cultura,  incumbida da seleção de projetos
apresentados ao Fundo Municipal de Cultura e daqueles que visam a obtenção do incentivo fiscal de que trata a seção IX, do Capítulo III do Título II da
Lei nº 9.037. 
1.2. É vedada aos membros da Comissão a apresentação e participação na equipe dos projetos que visem a obtenção dos benefícios da Lei nº 9.307,
enquanto durarem seus mandatos. 

2. Dos interessados  
2.1. Os interessados em representar a sociedade civil e constituir a Comissão de Análise de Projetos – CAP, para mandato de 2 (dois) anos, bem como
em participar do processo de escolha na qualidade de eleitor, deverão se inscrever previamente por formulário virtual e poderão representar as áreas
para as quais serão apresentados os projetos, a saber: 
a) artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo e ópera;
b) audiovisual, incluindo cinema, vídeo e novas mídias;
c) artes visuais, incluindo artes plásticas, fotografia e artes gráficas;
d) música;
e) literatura, obras informativas, obras de referências e revistas;
f) preservação e restauração de patrimônio cultural, material, imaterial, artesanato e gastronomia;
g) pesquisa e documentação;
h) centros culturais, bibliotecas e museus;
i) áreas culturais integradas.

3. Das inscrições
3.1. Os interessados em representar a sociedade civil e constituir a Comissão de Análise de Projetos – CAP, bem como em participar do processo de
escolha na qualidade de eleitor, deverão se inscrever pelo formulário virtual https://forms.gle/XijeKfgTbj2DRHHJ9, no período de 24 de setembro a 8 de
outubro de 2019.
3.1.1. Fica estabelecido o horário limite final de 18:00 horas para o encerramento das inscrições no dia 8 de outubro de 2019. 
3.2. Posteriormente, os interessados deverão apresentar por e-mail ou presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura a seguinte documentação:  
3.2.1. Carteira de Identidade;
3.2.2. CPF;
3.2.3. Comprovante de Residência;
3.2.4. Currículo simplificado, com informações sobre sua atuação na área cultural.
3.3. Os interessados em participar do processo na qualidade de eleitor deverão comprovar residência em Poços de Caldas, há no mínimo, um ano e 
apresentar os documentos listados nos itens 3.1.1 a 3.1.4, até a data final das inscrições, 8 de outubro de 2019. 
3.3. Ficam dispensados de apresentar a documentação de que trata este artigo os interessados em participar do processo como eleitor que já 
possuam cadastro atualizado junto à Secretaria Municipal de Cultura.
3.4. Os inscritos receberão da Secretaria Municipal de Cultura a confirmação da efetivação de sua inscrição até o dia 9 de outubro de 2019. 

4. Do processo de eleição 
4.1. Terminado o prazo de cadastro e atingido o número superior de 5 (cinco) candidatos o processo de eleição será realizado no dia 10 de outubro de
2019, das 9h às 18h, na Secretaria Municipal de Cultura, situada no Espaço Cultural da Urca, s/nº, Centro. 
4.2. Caso o número mínimo de 5 (cinco) candidatos não seja atingido, a Secretaria Municipal de Cultura indicará os representantes faltantes ao 
Prefeito Municipal para respectiva nomeação juntamente com os candidatos aprovados, e o processo de eleição não será realizado.
4.3. Caso o número de candidatos seja igual a 5 (cinco) a Secretaria Municipal de Cultura informará os candidatos aprovados ao Prefeito Municipal 
para respectiva nomeação e o processo de eleição não será realizado.

Poços de Caldas, 23 de setembro de 2019.

Ricardo Fonseca Oliveira 
Secretário Municipal de Cultura
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