
ATO DE CONVOCAÇÃO DE PROPONENTES SUPLENTES 

 

REFERÊNCIA: PROCESSO nº 2019-0H8ZV 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS Nº 020/2019 - SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

CULTURAIS PARA CONCESSÃO DO PRÊMIO “MESTRE ARMOJO DO FOLCLORE 

CAPIXABA – EDIÇÃO 2019” 

Considerando que dois proponentes selecionados não compareceu à SECULT e não 

entregou a documentação referente ao item 11 (Da Contratação) dentro do prazo 

estabelecido no Ato de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado em 30 de julho 

de 2020, a saber: Grupos das Culturas Populares e Tradicionais: 1) Associação Cultural 

Tambor Jacaranema - Tambor de Congo da Barra do Jucu. Mestres ou Mestras: 2) 

Paixão Bispo Correia, a Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, por meio da 

Comissão Julgadora designada pela portaria nº 013-S de 03/03/2020, publicada no Diário 

Oficial do Estado de 04/03/2020, nos termos do que dispõe o Decreto 4593-R, de 

17/03/2020 e em virtude da pandemia de coronavírus, CONVOCA os proponentes 

suplentes 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. No 

envio, deverá ser indicado o nome completo do proponente e o edital, para imediata 

identificação. 

Os suplentes terão o prazo de até o dia 03 DE SETEMBRO 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: 

Mestres ou Mestras:  

1) LEONARDO OZÓRIO NUNES DOS SANTOS.  

2) WAGNER CALMON BARBOSA. 

 

Vitória, 19 de agosto de 2020. 

Carolina Ruas Palomares 
Subsecretária de Estado de Políticas Culturais 


