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INABILITADO 

PROPONENETE GRUPO CPF/ 
CNPJ REGIÃO MOTIVO DA 

INABILITAÇÃO 

Ednilson Barbosa da 
Silva 

Orquestra 
Filarmônica 
Restaurart 

00.546.172/0001-65 Norte 

Ausência de 
documentos 
solicitados em item 
7.4:  
d, e, f, g, h, i. 

 
 

DESCLASSIFICADO 

PROPONENETE GRUPO CPF/ 
CNPJ REGIÃO 

MOTIVO DA 
DESCLASSIFICAÇ

ÃO 

Jailton Lima de 
Almeida 

Banda de 
Fanfarra de 
Ouricuri 

828.244.524-04 Metropolitana 

Não apresentou 
comprovação do 
currículo da" banda 
de fanfarra de 
ouricuri". 

 
 
*Republicado por incorreção 
 
 

MELLINA TORRES FREITAS 
Secretária de Estado da Cultura 

Retificação do cronograma de editais  
 
 
EDITAL Nº 17/2020 - PRÊMIO ZAILTON SARMENTO - Edital de 
premiação para iniciativas no segmento de Música - Processo 
Administrativo nº E:02600.0000000826/2020 
 
Onde lia-se:   
 
9. DO CRONOGRAMA 
 
 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no 
DOE/AL, em jornal de grande 
circulação estadual e em jornais 
dos municípios alago anos, 
quando houver, bem como por 
outros meios de comunicação; 

20 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 20 de outubro de 2020 a 03 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou 
revogação do edital (5 dias úteis) 

De 20 de outubro de 2020 a 26 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação 
jurídica - Análise documental 04 de dezembro de 2020 

Período de análise da Seleção - 
Análise do mérito De 05 a 11 de novembro de 2020 

Divulgação do resultado da etapa 
de habilitação jurídica e de 
seleção 

14 de dezembro de 2020 

Período de recursos (5 dias úteis) De 14 a 18 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 18 a 20 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final 
no Diário Oficial de Alagoas. 21 de dezembro de 2020 

 
 
Leia-se:  
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 26 de outubro de 2020 a 09 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 26 de outubro de 2020 a 29 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 18 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 18 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 18 a 22 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 21 a 22 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 23 de dezembro de 2020 

 
 
 
 
EDITAL Nº 18/2020 - PRÊMIO VERA ARRUDA - Edital de 
premiação para os segmentos de Artes Cênicas: ARTES VISUAIS, 
FOTOGRAFIA, DESIGN, MODA e CULTURA DIGITAL. - 
Processo Administrativo nº E:02600.0000000839/2020 
 
 
Onde  se lia: 
 
9. DO CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 20 de outubro de 2020 

estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

Período de Inscrição; De 20 de outubro de 2020 a 03 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 20 de outubro de 2020 a 26 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 04 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 05 a 11 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 14 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 14 a 18 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 18 a 20 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 21 de dezembro de 2020 

 
 
 
 
Leia-se:  
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 26 de outubro de 2020 a 09 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 26 de outubro de 2020 a 29 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 18 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 18 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 18 a 22 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 21 a 22 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 23 de dezembro de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL Nº 19/2020 - PRÊMIO ERIC VALDO - Edital de 
premiação para o segmento de ARTES CÊNICAS: Teatro, Dança, 
Circo e Ópera - Processo Administrativo nº 
E:02600.0000000840/2020.  
 
 
Onde Lia-se: 
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

20 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 20 de outubro de 2020 a 03 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital (5 dias úteis) De 20 de outubro de 2020 a 26 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 04 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 05 a 11 de novembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 14 de dezembro de 2020 

Período de recursos (5 dias úteis) De 14 a 18 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 18 a 20 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 21 de dezembro de 2020 

 
 
Leia-se:  
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PORTARIA Nº 67 /2020. Maceió, 14 de dezembro de 2020.
A COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS – CAP, no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais em consonância com o art. 14 da Lei 
Estadual nº 6161 de 26 de junho de 2000 e de acordo com o que 
dispõe o art. 8º do Decreto Estadual nº 3.993/2008 de 27 de março de 
2008, que versa sobre o Regimento do Fundo de Desenvolvimento de 
Ações Culturais – FDAC. RESOLVE: Designar a Comissão de 
Análise do Mérito e Seleção para o Edita nº 21/2020-Edital de premiação  
para produtores culturais, na qual farão parte:   
Edson José de Gouveia Bezerra - CPF Nº 133.612.874-74
Keyler da Silva Simões -  CPF Nº 020.462.509-01
Constantino Sobral Tsangaropulos-  CPF Nº 388.515.634-20                    

MILTON MUNIZ DE ASSIS 
Comissão de Análise de Projetos – CAP 
Matrícula nº 125-2 
PAULO PEDROSA 
Comissão de Análise de Projetos – CAP 
Matrícula nº 67-1 
PEROLINA HENRIQUES LYRA 
Comissão de Análise de Projetos – CAP 
Matrícula nº 77-9 

 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 26 de outubro de 2020 a 09 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 26 de outubro de 2020 a 29 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 18 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 18 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 18 a 22 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 21 a 22 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 23 de dezembro de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL Nº 20/2020 - PRÊMIO PPROFESSOR ALINALDO 
BARROS Edital de premiação para o segmento de audiovisual em 
Alagoas - Processo Administrativo nº E:02600.0000000837/2020 
 
 
 
Onde Lia-se:  
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

21 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 21 de outubro de 2020 a 04 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital (5 dias úteis) De 21 de outubro de 2020 a 27 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 05 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 06 a 12 de novembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 15 de dezembro de 2020 

Período de recursos (5 dias úteis) De 15 a 19 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 19 a 21 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 22 de dezembro de 2020 

 
 
 
Leia-se:  
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 26 de outubro de 2020 a 09 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 26 de outubro de 2020 a 29 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 18 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 18 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 18 a 22 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 21 a 22 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 23 de dezembro de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL Nº 21/2020 - PRÊMIO DINHO OLIVEIRA DE 
PRODUÇÃO CULTURAL - Edital de premiação para produtores 
culturais - Processo Administrativo nº E:02600.000000838/2020 
  
 
Onde Lia-se:  
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 26 de outubro de 2020 a 09 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 26 de outubro de 2020 a 29 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 15 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 16 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 16 a 21 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 21 a 22 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 23 de dezembro de 2020 

 
 
Leia-se:  
 
9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação 
estadual e em jornais dos municípios alago anos, quando houver, 
bem como por outros meios de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; De 26 de outubro de 2020 a 09 de 
dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  De 26 de outubro de 2020 a 29 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 
Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 18 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de 
seleção 18 de dezembro de 2020 

Período de recursos  De 18 a 22 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 21 a 22 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 23 de dezembro de 2020 
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Retificação do cronograma de editais  

EDITAL Nº 17/2020 - PRÊMIO ZAILTON SARMENTO - Edital 
de premiação para iniciativas no segmento de Música - Processo 
Administrativo nº E:02600.0000000826/2020 
Onde lia-se:   

9. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação estadual e em 
jornais dos municípios alago anos, quando houver, bem como por outros meios 
de comunicação; 

20 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; 
De 20 de outubro de 2020 a 03 de 

dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital (5 dias úteis) 
De 20 de outubro de 2020 a 26 de 

novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 04 de dezembro de 2020 

Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 05 a 11 de novembro de 2020 

Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de seleção 
14 de dezembro de 2020 

Período de recursos (5 dias úteis) 
De 14 a 18 de dezembro de 2020 

Período de análise dos recursos 
De 18 a 20 de dezembro de 2020 

Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 
21 de dezembro de 2020 

Leia-se:  

9. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de grande circulação estadual e em 
jornais dos municípios alago anos, quando houver, bem como por outros meios 
de comunicação; 

26 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; 
De 26 de outubro de 2020 a 09 de 

dezembro de 2020 

Período de anulação ou revogação do edital  
De 26 de outubro de 2020 a 29 de 

novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise documental 10 de dezembro de 2020 

Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 10 a 18 de dezembro de 2020 

Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de seleção 
18 de dezembro de 2020 

Período de recursos  
De 18 a 22 de dezembro de 2020 

Período de análise dos recursos 
De 21 a 22 de dezembro de 2020 

Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de Alagoas. 
23 de dezembro de 2020 

     

 
 

EDITAL Nº 13/2020 
Elaboração de ações e ou materiais diversos para  

educação patrimonial de diferentes públicos 
Lei Aldir Blanc Nº 14.017, de 29 de junho de 2020 

Processo Administrativo nº E: 02600.0000000990/2020 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO  
DE ANÁLISE DE MÉRITO E SELEÇÃO 

Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 
19h00 se reuniu de forma remota, a Comissão de Análise de Mérito e Seleção - 
CAMS, instituída pela Portaria número 52/2020, publicada no Diário Oficial –
Estado de Alagoas, de 01 de dezembro de 2020 composta pelos membros 
Greciene Lopes dos Santos Maciel, Rachel Rocha de Almeida Barros e Siloé 
Soares de Amorim para análise de mérito das propostas apresentadas ao Edital 
número 13 de Seleção de Projetos Culturais de Educação Patrimonial no 
Estado de Alagoas, no âmbito da implementação da Lei Aldir Blanc no Estado 
de Alagoas. Foi retomada a discussão de mérito das propostas iniciada através 
de encontro remoto dos referidos membros ocorrido no dia 07 de dezembro do 
corrente.  

Ao todo o Edital em tela contou com 15 propostas habilitadas. Após 
a conclusão da análise de cada proposta, e considerando a CAMS definiu a 
classificação das propostas na ordem de colocação que se segue: Bruna 
Teixeira Jacinto, (100), Adriana Capretz Borges da Silva Manhas, (94); 
Isaias Christian Alves dos Santos, (90); Werner Salles Bagetti (86), 
Instituto Nordestino de Cidadania e Moradia Popular – Habitar, (84); 
Instituto para o Desenvolvimento das Alagoas – IDEAL, (78); José Marcos 
dos Santos, (78); Ana Clara Alves Silva (74); Luís Carlos Dantas Santos,
(70); Luana Teixeira Jacinto, (68), Elisabeth Krisam, (68), Camila Acioli 
Marinho, (67); Pablo Alfredo de Luca, (66); Ricardo Antônio de Barros 
Wanderley, (64), Jadiel Ferreira dos Santos, (42). Finalmente, a CAMS 
entendeu que a Secretaria Estadual de Cultura (SECULT) deve estabelecer 
mecanismos para aferir e comprovar a contrapartida do Edital em tela. 

Sem mais, foi encerrada a reunião remota e eu – Siloé Soares de 
Amorim, finalizei a presente Ata que foi firmada pelos membros da CAMS. 

RACHEL ROCHA DE ALMEIDA BARROS 
Membro da Comissão de Avaliação de Mérito e Seleção 

CPF: 453.507.364-34

GRECIENE LOPES DOS SANTOS MACIEL 
Membro da Comissão de Avaliação de Mérito e Seleção 

CPF: 792.168.036-49

SILOÉ SOARES DE AMORIM 
Membro da Comissão de Avaliação de Mérito e Seleção 

CPF: 972.855.608-04


