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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO POR MEIO DE 

PROFISSIONAIS NAS COMISSÕES JULGADORAS DOS EDITAIS FUNCULTURA  

 

No dia 08 de maio de 2020, reuniu-se, de forma virtual, a Comissão do Edital de 

Seleção de Pessoa Jurídica para Atuação por meio de Profissionais nas Comissões 

Julgadoras dos Editais Funcultura, designada pela portaria nº 091-S, de 19 de 

dezembro de 2019, para dar início aos trabalhos de análise das inscrições 

apresentadas na seleção em evidência para as vagas remanescentes. Estavam 

presentes os membros da comissão Nicolas Oliveira Soares (presidente), Mariana 

Rodrigues Pires, Renato Luiz Duarte de Morais, Cledison de Lima, Herialdo Marcos 

Rosário Plotegher e Patrícia Bragatto Guimarães. Após exame minucioso dos 

documentos apresentados por cada proponente e seguindo critérios de seleção, 

previstos nos item 8.1 do Edital, quais sejam: A) Relevância, qualidade e excelência 

da produção artística e/ou cultural do proponente, realizada nos últimos 04 anos, na 

área artística e cultural da inscrição: com peso 7 e pontuação de 0 a 5 pontos, 

totalizando de 0 a 35 pontos; B) Experiência profissional na área artística e/ou 

cultural de inscrição: com peso 6 e pontuação de 0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 30 

pontos; C) Reconhecimento profissional no setor artístico e/ou cultural de inscrição: 

com peso 4 e pontuação de 0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 20 pontos; D) 

Formação acadêmica ou notório saber na área artística e/ou cultural da inscrição: 

com peso 2 e pontuação de 0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 10 pontos; E) 

Experiência na avaliação de projetos artísticos e/ou culturais em comissões de 

julgamento em editais, concursos, festivais, prêmios, mostras, etc.: com peso 1 e 

pontuação de 0 a 5 pontos, totalizando de 0 a 05 pontos; os quais vinculam a 

Administração e os proponentes, nos termos do que dispõe o edital em epígrafe, a 

Comissão de Seleção concluiu que os proponentes classificados (pessoa física), por 

área, em ordem decrescente de pontuação, são: Área I – Artes Cênicas: 

Classificados: a Comissão não indicou proponentes classificados para a área. 

Desclassificados: 1) Maria Verônica do Nascimento Gomes – 49 pontos. 2) 

Leandro Alves de Oliveira – desclassificado por descumprir o item 8.3 do edital, ou 

seja, obteve nota 0 no critério "E". Área III – Artes Visuais: Classificados: a 



Comissão não indicou proponentes classificados para a área. Desclassificados: 1) 

Luiz Roberto de Andrade Marchesini – 31 pontos. 2) Miriam Duarte Teixeira - 

desclassificada por descumprir o item 8.3 do edital, ou seja, obteve nota 0 no critério 

"E".  Área IV – Música: Classificados: 1) Lailla Nayara Alves de Brito Soares – 67,5 

pontos. Área V – Patrimônio Cultural: Classificados: 1) Fernando Augusto Barros 

Bettarelo – 86,5 pontos. Desclassificados: 1) Wellington José Feroni -

 desclassificado por descumprir o item 8.3 do edital, ou seja, obteve nota 0 nos 

critérios "B" e "E". Área VIII – Diversidade Cultural: Classificados: 1) Jandeivid 

Lourenço Moura – 88,5 pontos. 2) Érica Portilho – 72,5 pontos. Desclassificados: 

1) Mayra Guarabyra - desclassificada por descumprir o item 8.3 do edital, ou seja, 

obteve nota 0 nos critérios "A", "B", "C" e "E". A Comissão conclui pela 

desclassificação da proponente Vanessa Nascimento Oliveira por não encaminhar o 

Anexo I – Ficha de Especialidades. A Comissão conclui pela desclassificação da 

proponente Marieny Matos Nascimento por descumprir o item 6.3 do edital: “6.3- É 

de inteira responsabilidade do proponente apresentar os arquivos da documentação 

em perfeitas condições de acesso”. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 

os trabalhos, registrados nesta Ata, que depois de lida e achada conforme, foi 

assinada por todos os membros da Comissão. O resultado será publicado no site 

oficial da Secult para o amplo conhecimento dos interessados. 
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HOMOLOGO a decisão da Comissão Julgadora, conforme consta desta Ata de 
Reunião da Comissão Julgadora e Resultado da Seleção de Projetos. 

Em 13 de maio de 2020. 
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