AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ASMI Nº 009/2015– SECULT/CE
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2015
OBJETO:
Constitui objeto do presente Edital selecionar e
apoiar financeiramente a execução de projetos de arte e
cultura nos segmentos de LITERATURA, TEATRO, DANCA,
CIRCO, MÚSICA, ARTES VISUAIS e FOTOGRAFIA.

O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará – SECULT/CE, torna público que, no período de 10/12/15 a 11/01/16,
serão aceitas as inscrições efetuadas em conformidade com a legislação
vigente, através da entrega da documentação para a inscrição no X EDITAL
CEARÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES – 2015 , em envelope lacrado, no
Setor de Protocolo da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – SECULT,
no horário de 8h às 12h e das 13h às 16h30min, ou encaminhado por meio
dos serviços de postagem de correspondência da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT, na modalidade SEDEX, com Aviso de
Recebimento (AR), no qual deverão constar no espaço do destinatário e do
remetente respectivamente, as seguintes informações:
Destinatário:
X EDITAL CEARÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES – 2015
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará
Sistema Estadual de Cultura – Secretaria Executiva - SIEC
Rua Major Facundo, 500 – Centro – Edifício Cine São Luiz,
CEP 60025-100 – Fortaleza – Ceará
Remetente:
NOME DO PROJETO
CATEGORIA
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO DO PROPONENTE
As inscrições efetuadas por via postal só serão aceitas se recebidas no Setor
de Protocolo da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – SECULT até as
16h30min do dia 11 de janeiro de 2016.

Estas informações encontram-se disponíveis na íntegra no endereço
www.secult.ce.gov.br, no Edital.
Os interessados deverão elaborar proposta de plano de trabalho, conforme
modelo disponibilizado do endereço www.secult.ce.gov.bre no Edital, para
entrega ao Órgão Concedente no prazo estabelecido no período de inscrição,
a ser protocolizado nesta Secretária, junto com a documentação exigida para
a validação do cadastro de parceiros da Controladoria Geral do Estado –
CGE.
Os parceiros serão selecionados de acordo com os critérios estabelecidos no
Termo de Referência. Somente serão analisados projetos de PESSOAS
FÍSICAS: maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no Ceará há pelo
menos 02 (dois) anos, que tenham relação direta com o objeto do projeto a
ser realizado; PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO: com ou sem
fins econômicos, com sede e foro no Estado do Ceará há pelo menos 01 (um)
ano e que tenham expressa em seus atos constitutivos a finalidade ou
atividade de cunho artístico e/ou cultural compatível com a proposta inscrita
até as 16h30 do último dia de inscrição, previsto neste edital.
O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário:
Etapa
1. Período para recebimento de
Propostas
de
Planos
de
Trabalho.
2. Data de Divulgação
resultado da seleção.

do

3. Prazo para apresentação de
recursos.

Data Inicial
10/12/2015

Data Final
11/01/2016

Abril de 2016

2 dias úteis após
divulgação do
resultado

Compõem este Edital os Anexos:
Anexo I – Requerimento de Inscrição
Anexo II – Plano de trabalho
Anexo III – Prêmio Alberto Nepomuceno
Anexo IV – Declaração de Compatibilidade
Anexo V – Requerimento de Inscrição Alberto Nepomuceno
Anexo VI – Declaração de Compromisso Pessoa Jurídica

Anexo VII – Declaração de Compromisso Pessoa Física
Anexo VIII – Declaração de Legitimidade
Anexo IX – Atestado de realização de atividades culturais

Fortaleza, 07/12/2015

_____________________________________________
Guilherme de Figueiredo Sampaio
Secretário da Cultura

