EDITAL DE SELEÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
CONCURSO PRÊMIO “ALDIR BLANC JALES 2021”

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura do município de Jales, Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Juventude retifica os Itens 4.1, 4.2
e 5.6 do Edital 02/2021, por motivo de erro formal e por deixar de constar
informações. Portanto:

Onde se lê:
4.1. O proponente deverá estar devidamente cadastrado junto a Secretaria
Municipal de Esportes Cultura e Juventude de Jales, ou ter algum outro
cadastro estadual ou nacional, conforme previsto no Art. 7º da Lei Federal
14.107/2020.
4.2. Poderá se inscrever neste concurso Proponente pessoa física (maior de 18
anos) que comprove residência há pelo menos 02 (dois) anos em Jales,
contados do último dia do período de inscrição, e área de atuação compativel
com o objeto deste Edital, tendo como objetivo atividades culturais e de
interesse público e social.
Leia-se:
4.1. O proponente e todos integrantes da Ficha Técnica do projeto deverão
estar devidamente cadastrados junto a Secretaria Municipal de Esportes
Cultura e Juventude de Jales, ou ter algum outro cadastro estadual ou
nacional, conforme previsto no Art. 7º da Lei Federal 14.017/2020.
4.2. Poderá se inscrever neste concurso Proponente pessoa física (maior de 18
anos) que comprove residência há pelo menos 02 (dois) anos em Jales,
contados do último dia do período de inscrição, e área de atuação compativel
com o objeto deste Edital, tendo como objetivo atividades culturais e de
interesse público e social.
4.2.1. A participação dos integrantes nas fichas técnicas dos projetos se
restringe a artistas e trabalhadores da cultura que comprovem residência e
atuação na cidade de Jales.

Onde se lê:

5.6. O proponente deverá estar devidamente inscrito no Cadastramento
Trabalhadores da Cultura, disponível no site da prefeitura municipal de Jales.
Leia-se:
5.6. O proponente e todos integrantes da Ficha Técnica do projeto deverão
estar devidamente inscritos no Cadastramento Trabalhadores da Cultura,
disponível no site da prefeitura municipal de Jales.

Jales, 23 de setembro de 2021.

WILTER GUERZONI
Secretário Municipal de Esporets, Cultura e Juventude

