ATO DE CONVOCAÇÃO DE PROPONENTES SELECIONADOS

REFERÊNCIA: PROCESSO nº 2019 – P495G
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 019/2019 - SELEÇÃO DE PROJETOS
CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA INVENTÁRIO, CONSERVAÇÃO E
REPRODUÇÃO DE ACERVOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
A Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, por meio da Comissão Julgadora
designada pela portaria nº 010-S de 03 de março de 2020, publicada no Diário Oficial
do Estado de 04 de março de 2020, nos termos do que dispõe o Decreto 4593-R, de
17/03/2020 e em virtude da pandemia de coronavírus, CONVOCA os proponentes
selecionados no presente Edital, de acordo com o Resultado da Seleção de Projetos, a
encaminharem exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço eletrônico
editaisfuncultura@secult.es.gov.br, os documentos listados no item 11.4 do Edital,
para posterior assinatura digital do Termo de Compromisso, conforme modelo previsto
no Anexo VI. No envio, deverá ser indicado o nome completo do proponente e o edital,
para imediata identificação.
O Termo de Compromisso será preenchido pela SECULT e encaminhado ao
selecionado para assinatura digital, após a confirmação de recebimento da
documentação, de acordo com orientações que serão dadas posteriormente.
Os selecionados terão o prazo de até o dia 24 DE AGOSTO DE 2020 para apresentar
integralmente os documentos listados no item 11.4 do Edital, não sendo aceitos
documentos com irregularidades ou não apresentação de toda a documentação.
De acordo com o item 11.2 do Edital, o proponente que não apresentar a
documentação estipulada no item 11.4 ou apresentá-la com alguma irregularidade
perderá, automaticamente, o direito à premiação, sendo convocados os suplentes,
pela ordem decrescente de classificação.

PROPONENTES CONVOCADOS:
Projetos com valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais):
Projetos propostos e a serem desenvolvidos em municípios com mais de
100.000 habitantes:
1) KÁTIA SAUSEN DA MOTTA - Titulo do projeto: Fontes sobre a História de
Guarapari: inventário e reprodução de documentos cartoriais do século XIX.

2) LEILA CRISTINA BRUNELLI COSTA VALLE - Titulo do projeto: Inventário do
Acervo do Convento da Penha – 82 pontos.
3) GEOVANE JOSE DE OLIVEIRA - Titulo do projeto: O espólio incomensurável de
Homero Massena: resgate da memória e tratamento arquivístico do patrimônio
documental capixaba.
4) PIQUE-BANDEIRA PRODUÇÕES LTDA - Titulo do projeto: Acervo Capixaba Ramon Alvarado.
5) CLARA ZANDOMENICO MALVERDES - Titulo do projeto: O MUNDO DA
EDUCAÇÃO EM IMAGENS: ACERVO FOTOGRÁTICO DE JOSÉ CELSO CLAUDIO.
6) SIRLENE DA SILVA PEREIRA - Titulo do projeto: Inventário dos Livros Manuscritos
do Educandário Alzira Bley (1935-2012).
Projetos com valor individual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais):
Projeto proposto e a ser desenvolvido em municípios com até 100.000
habitantes:
1)GABRIEL GOMES RUSCHI - Titulo do projeto: Projeto de inventário e conservação
das fotografias de Augusto Ruschi e André Ruschi e das pinturas dos irmãos Demonte,
custodiadas pela Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi.
Projeto proposto e a ser desenvolvido em municípios com mais de 100.000
habitantes:
1) KARINE MARQUES STELZER DOS SANTOS - Titulo do projeto: Projeto de
Tratamentos Emergenciais e Conservação de parte do Acervo da Casa de Cultura Zoé
Rodrigues Missagia do município de Iconha-ES.

Vitória, 07 de agosto de 2020.

Carolina Ruas Palomares
Subsecretária de Estado de Políticas Culturais

