
PORTARIA Nº xx/2020.     Maceió, 04 de novembro de 2020. 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas - SECULT torna pública a 

retificação de subitens do Edital Nº 09/2020 - PRÊMIO DIVERSIDADES 

LITERÁRIAS DE ALAGOAS - Lei Aldir Blanc Nº 14.017, de 29 de junho de 

2020 - Edital de premiação para fomentar a produção, publicação, circulação e 

acesso à leitura no Estado de Alagoas - Processo Administrativo nº E: 

02600.0000000915/2020, publicado em Diário Oficial do Estado de Alagoas 

em 20 de outubro de 2020, Página 44, conforme a seguir especificado, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Acrescenta-se:  

 

1.5. Ficam limitadas ao recebimento de até 02 (duas) premiações por Pessoa 

Física ou 02 (duas) premiações por Pessoa Jurídica, nos editais de 

fomento, lançados através da SECULT/AL, com os recursos oriundos da 

Lei Federal 14017/2020, Aldir Blanc. 

 

1.6.  Fica estabelecido que 50% (cinquenta) dos prêmios previstos no presente 

certame deverão ser destinados a povos e comunidades tradicionais (afro 

descendentes, povos indígenas, povos ciganos e outros), minorias 

(comunidade LGBTQIA+, pessoa com deficiência) e projetos que sejam 

liderados por mulheres. 

 

1.7.  Caso a quantidade das propostas em um determinado recorte apresente 

percentual inferior ao disponibilizado, o quantitativo remanescente será 

redistribuído para os demais recortes, a critério da Gestão pública. 

 

Onde se lê:  

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O objeto do presente Edital é de premiar, no sentido de 

reconhecer, valorizar e incentivar as práticas literárias em Alagoas, concedendo 

4 (quatro) tipos de premiações: 

PRÊMIOS – FINALIDADE – CATEGORIAS  

  

PRÊMIO 1  

FINALIDADE: Publicação de obras literárias não inéditas 

CATEGORIA: Romance, conto, poesia, crônica, literatura infanto-juvenil e 

ensaio. 

PRÊMIO 2 

FINALIDADE: Publicação de obras literárias inéditas  

CATEGORIA: Romance, conto, poesia, crônica, literatura infanto-juvenil e 

ensaio. 

 

Leia-se:  

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O objeto do presente Edital é de premiar, no sentido de 

reconhecer, valorizar e incentivar as práticas literárias em Alagoas, concedendo 

4 (quatro) tipos de premiações: 

PRÊMIOS – FINALIDADE – CATEGORIAS 

    

PRÊMIO 1  

FINALIDADE: Publicação de obras literárias não inéditas 

CATEGORIA: Romance, conto, poesia, crônica, literatura infanto-juvenil,  

ensaio e pesquisas. 

PRÊMIO 2 

FINALIDADE: Publicação de obras literárias inéditas  

CATEGORIA: Romance, conto, poesia, crônica, literatura infanto-juvenil,  

ensaio e pesquisas. 

 

3.  DO CONCURSO E SUA PARTICIPAÇÃO 

 

Acrescenta-se ainda:  

 

b) Proponente, pessoa jurídica, dotada de natureza cultural, sem fins 

lucrativos e em atividade em Alagoas, há pelo menos 02 (dois) anos 

ininterruptos, podendo ser cooperativas, associações e/ou institutos. 

 

 

 

 



4. DOS IMPEDIMENTOS 

 

Exclui-se:  

 

4.5. É vedada a participação de pessoas Jurídicas de qualquer natureza, bem 

como empresários ou produtores culturais que representarem os artistas 

na condição de Microempreendedor Individual - MEI;  

Onde se lê:  

 

4.12. Será aceita apenas uma inscrição por CPF, independentemente do 

segmento cultural que atua o proponente. 

 

Leia-se:  

 

4.12. Será aceita uma inscrição por CPF e outra por CNPJ, por cada 

proponente, em qualquer categoria prevista neste edital. Defini-se ainda, 

que o proponente selecionado em mais de uma categoria terá que optar 

dentre elas para o recebimento de uma única premiação por pessoa física  

e outra por pessoa jurídica.   

 

6. DA PREMIAÇÃO 

  

Onde se lê:  

 

6.1. Serão distribuídos até 97 (noventa e sete) prêmios, com valor total de 

R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme descrito a 

seguir: 

c) Concursos literários - 27 (vinte e sete) prêmios destinados a 

selecionar 3 (três) propostas de cada gênero, conforme as 

categorias, sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) destinados aos 

primeiros lugares, R$ 8.000,00 (oito mil reais) destinados aos 
segundos lugares e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados aos 

terceiros lugares, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e 

cinco mil reais), ver item 2.1.  

Leia-se: 

6.1. Serão distribuídos até 160 (cento e sessenta) prêmios, com valor total 

de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme 

descrito a seguir: 

c) Concursos literários - 90 (noventa) prêmios destinados a 

selecionar 10 (dez) propostas de cada gênero, sendo R$ 2.500,00 

(dois mil reais) para cada, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e 

vinte e cinco mil reais), ver item 2.1. Entre os selecionados, 27 

(vinte sete) receberão menção honrosa, sendo 3(três) para cada 

gênero. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

Onde se lê:  

 

7.2. As inscrições serão realizadas através do sistema online CUCA – Cadastro 

Único da Cultura Alagoana – conforme link: https://cuca.al.gov.br. A 

inscrição é gratuita, aberta a qualquer pessoa física maior de 18 anos, 

com comprovação de experiência no setor cultural ao segmento literário. 

 

Leia-se:  

 

7.2. As inscrições serão realizadas através do sistema online CUCA – Cadastro 

Único da Cultura Alagoana – conforme link: https://cuca.al.gov.br. A 

inscrição é gratuita, aberta a qualquer pessoa física maior de 18 anos e 

pessoa jurídica. Ambas com comprovação de experiência no setor 

cultural ao segmento literário. 

Onde se lê:  

 

7.4.1. PARA PROPONENTES – PESSOA FÍSICA 

 

a) Ficha de inscrição - Anexo I; 

b) Declaração de Impedimentos - Anexo III; 

c) Currículo ou portfólio do proponente; 

d) Cópia dos documentos do proponente (CPF, RG e 

comprovante de residência); 

e) Dados bancários do proponente (nome do banco, nº da conta, 

nº da agencia); 

f) Projeto Técnico - Anexo II. 

 

Leia-se:  

 

7.4.1. PARA PROPONENTES – PESSOA FÍSICA 

https://cuca.al.gov.br/
https://cuca.al.gov.br/


a) Ficha de inscrição - Anexo I; 

b) Declaração de Impedimentos - Anexo III; 

c) Currículo ou portfólio do proponente; 

d) Cópia dos documentos do proponente (CPF, RG e 

comprovante de residência); 

e) Dados bancários do proponente (nome do banco, nº da conta, 

nº da agência); 

f) Autodeclaração – Anexo VII e, 

g) Projeto Técnico - Anexo II. 

 

Acrescenta-se ainda:  

 

7.4.2 PARA PROPONENTES – PESSOA JURÍDICA 

a) Ficha de inscrição - Anexo I 

b) Declaração de Impedimentos - Anexo III 

c) Declaração de Representação, contendo no mínimo 10 (dez) 

participantes – ANEXO IV; 

d) Currículo ou portfólio do proponente. 

e) Cópia dos documentos do representante legal (CPF, RG e 

comprovante de residência) 

f) Declaração fornecida por entidade pública ou de direito 

privado, em papel timbrado da entidade, comprovando a 

existência das atividades culturais desenvolvidas pelo grupo; 

g) Estatuto da entidade e suas alterações; 

h) Ata da reunião que elegeu a diretoria; 

i) Termo de posse do representante legal devidamente registrado 

em cartório; 

j) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ; 

k) Dados bancários da Instituição (nome do banco, nº da conta, nº 

da agência); 

l) Autodeclaração – Anexo VII; 

m) Projeto Técnico - Anexo II 

 

Onde se lê:  

 

7.5. Será aceita apenas uma inscrição por CPF, independentemente das 

categorias contidas neste edital; 

 

Leia-se: 

 

7.5. Será aceita uma inscrição por CPF e outra por CNPJ, por cada proponente, 

em qualquer categoria prevista neste edital. Defini-se ainda, que o 

proponente selecionado em mais de uma categoria terá que optar dentre 

elas para o recebimento de uma única premiação por pessoa física e 

outra por pessoa jurídica.   

Onde se lê:  

 

7.9. A documentação exigida para a inscrição (item 7.4.1) deverá ser entregue na 

sede da SECULT/AL em envelopes lacrados, sendo um envelope (1) com as 

exigências “a”, “b”, “c”, “d”, “e”) e outro envelope (2) com a exigência de letra 

“f”, ambos os envelopes receberão o mesmo número de protocolo e deve ser 

endereçado da seguinte forma: 

 

Leia-se e acrescenta-se ainda: 

 

7.9. A documentação exigida para a inscrição (item 7.4.1 e 7.4.2) deverá ser 

entregue na sede da SECULT/AL em envelopes lacrados. Para 

proponente pessoa física, deve ser um envelope (1) com as exigências 

“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e outro envelope (2) com a exigência de letra 

“g”. Para proponente pessoa jurídica, deve ser um envelope (1) com as 

exigências “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l” e outro 

envelope (2) com a exigência de letra “m”, ambos os envelopes 

receberão o mesmo número de protocolo e deve ser endereçado da 

seguinte forma:  

 

8. DA SELEÇÃO 

 

Onde se lê:  

 

8.1. A distribuição de vagas a que se trata o presente edital resguardará vagas 

para os seguintes recortes: território, povos e comunidades 

tradicionais (afro descendentes, povos indígenas, povos ciganos e 

outros) e comunidade LGBTQI+, sendo as referidas vagas distribuídas 

da seguinte forma: 

 

Leia-se:  

 

8.1. A distribuição de vagas a que se trata o presente edital resguardará vagas 

para os seguintes recortes: território, povos e comunidades 



tradicionais (afro descendentes, povos indígenas, povos ciganos e 

outros), comunidade LGBTQI+, pessoas com deficiência e projetos 

que sejam liderados por mulheres, sendo as referidas vagas 

distribuídas da seguinte forma: 

Acrescenta-se ainda:  

8.1.2. Fica estabelecido que 50% (cinquenta) dos prêmios previstos no 

presente certame deverão ser destinados a povos e comunidades 

tradicionais (afro descendentes, povos indígenas, povos ciganos e 

outros), minorias (comunidade LGBTQIA+, pessoa com 

deficiência) e projetos que sejam liderados por mulheres. 

Exclui-se: 

8.1.2. 10 (dez) vagas para povos e comunidades tradicionais 

(afrodescendentes, povos indígenas, povos ciganos e outros); 

 

8.1.3. 5 (cinco) vagas para a comunidade LGBTQI+. 

 

Onde se lê:  

 

13.12. A comissão de Análise do Mérito e Seleção se reunirá, conforme 

cronograma do item 9, deste edital, na sede da SECULT, em ambiente 

que atenda a todos os protocolos sanitários. Só serão admitidas na 

sessão, apenas a presença da comissão e, no máximo, 02 (dois) 

representantes do objeto do certame, eleitos pelo segmento cultural 

que representam, em virtude da atual situação decorrente da pandemia 

da Covid-19. 

Leia-se:  

 

13.12. A comissão de Análise do Mérito e Seleção se reunirá conforme data 

estabelecida no item 14 deste edital na sede da SECULT, em ambiente 

que atenda a todos os protocolos sanitários. Só será admitida na 

sessão, apenas a presença da comissão e, no máximo, 02 (dois) 

representantes do objeto do certame, eleitos pelo segmento cultural 

que representam, em virtude da atual situação decorrente da pandemia 

da Covid-19. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Onde se lê:  

 

17.3. Encaminhar relatório de execução (Anexo V) para a SECULT/AL, após 

30 (trinta) dias do resultado final. O não cumprimento deste item 

inviabilizará a participação do proponente em outros editais, bem como 

no recebimento dos recursos versados na Lei Federal nº 14.017/2020, 

Lei Aldir Blanc. 

 

17.9. Os selecionados terão que realizar, no caso da modalidade de 

publicações, enviar em caráter de doação, 10 (dez) exemplares do livro 

publicado, para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Alagoas; 

para a modalidade de projetos de fomento à leitura, realizar, 01 (uma) 

oficina, ou 01 (uma)  contação de história, ou realizar 01 (uma) mesa 

redonda, ou 01 (um) sarau, ambas nas dependências da Biblioteca 

Pública Estadual Graciliano Ramos, quando solicitado pela 

SECULT/AL, sem exigência de cachês ou qualquer outra modalidade de 

pagamento (ANEXO VII – Termo de Compromisso de Contrapartida). 

 

17.20. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:  

ANEXO I – Formulário de Inscrição; 

ANEXO II – Projeto Técnico; 

ANEXO III – Declaração de Impedimentos 

 ANEXO IV - Relatório de Execução;  

ANEXO V – Formulário de Recurso; e 

ANEXO VI – Termo de Compromisso de Contrapartida. 

 

Leia-se:  

 

17.3. Encaminhar relatório de execução (Anexo V) para a SECULT/AL, após 

30 (trinta) dias do resultado final. Com exceção da modalidade, 

concursos literários. O não cumprimento deste item inviabilizará a 

participação do proponente em outros editais, bem como no recebimento 

dos recursos versados na Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. 

17.9. Os selecionados terão que realizar, no caso da modalidade de 

publicações, enviar em caráter de doação, 10 (dez) exemplares do livro 

publicado, para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Alagoas; 

para a modalidade de projetos de fomento à leitura, realizar, 01 (uma) 

oficina, ou 01 (uma)  contação de história, ou realizar 01 (uma) mesa 

redonda, ou 01 (um) sarau, de forma online ou preferencialmente nas 

dependências da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, quando 

solicitado pela SECULT/AL, sem exigência de cachês ou qualquer outra 



modalidade de pagamento (ANEXO VII – Termo de Compromisso de 

Contrapartida). 

17.20. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:  

 

ANEXO I – Formulário de Inscrição; 

ANEXO II – Projeto Técnico; 

ANEXO III – Declaração de Impedimentos 

 ANEXO IV - Relatório de Execução;  

ANEXO V – Formulário de Recurso;  

ANEXO VI – Termo de Compromisso de Contrapartida; e, 

ANEXO VII – Autodeclaração. 

 

 

 

ANEXO I: 

 

Onde se lê:  

 

ANEXO I 

 

EDITAL Nº 09/2020 - PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

2. CATEGORIA 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+ 

 

Leia-se: 

ANEXO I 

 

EDITAL Nº 09/2020 - PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

2. CATEGORIA/COTAS: 

 

CATEGORA: 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

 

COTAS: 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+   (  ) Pessoa com deficiência  

(  ) Projeto liderado por mulheres 

 

 

ANEXO II: 

 

Onde se lê:  

ANEXO II 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

PROJETO TÉCNICO 

2. CATEGORIA 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

(  ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+ 

 

Leia-se: 

ANEXO II 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

PROJETO TÉCNICO 

 

2. CATEGORIA/COTAS: 



 

CATEGORA: 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

 

COTAS: 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+   (  ) Pessoa com deficiência  

(  ) Projeto liderado por mulheres 

 

 

ANEXO III: 

 

Onde se lê:  

 

ANEXO III 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS 

2. CATEGORIA 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+ 

Declaro, para os devidos fins, que não me enquadro em nenhum dos 

impedimentos abaixo discriminados: 

 Membros da Comissão de Seleção, da Comissão de Análise de 

Projetos – CAP, funcionário terceirizado, prestadores de serviço, 

cargos de confiança ou estagiário da SECULT/AL e seus conjugues, 

companheiros, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o 2º grau; 

 Pessoa física que tenha como proponente Membro da Comissão de 

Seleção, da Comissão de Análise de Projetos – CAP, funcionário 

terceirizado, prestadores de serviço, cargos de confiança ou 

estagiário da SECULT/AL e seus conjugues, companheiros, 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau; 

 Pessoa jurídica que tenham em sua diretoria Membros da Comissão 

de Seleção, da Comissão de Análise de Projetos – CAP, funcionário 

terceirizado, prestadores de serviço, cargos de confiança ou 

estagiário da SECULT/AL e seus conjugues, companheiros, 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau; 

 Pessoa física ou pessoa Jurídica que estejam em situação de 

pendência, inadimplência, falta de prestação de contas em contratos 

e/ou convênios celebrados com as esferas Federal, Estadual e/ou 

Municipal direta ou indireta. 

 Pessoa física ao qual representa ações que efetivamente foram 

realizadas no âmbito de pessoa jurídica, fundações e organizações 

governamentais e sociedade civil; 

 Pessoas Jurídicas de qualquer natureza com fins lucrativos, bem 

como empresário ou produtor cultural que representa artista na 

condição de Microempreendedor Individual – MEI; 

 Menor de 18 (dezoito) anos; 

 Residente em outros estados da federação; 

 Fui contemplado em outros editais, no âmbito de entes municipais 

de Alagoas, com o mesmo objeto, com os recursos provenientes da 

Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 de ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural. 

 

Leia-se: 

 

ANEXO III 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS 

 

2. CATEGORIA/COTAS: 

 

CATEGORA: 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

 

COTAS: 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+   (  ) Pessoa com deficiência  

(  ) Projeto liderado por mulheres 

 



Declaro, para os devidos fins, que não me enquadro em nenhum dos 

impedimentos abaixo discriminados: 

 Membros da Comissão de Seleção, da Comissão de Análise de 

Projetos – CAP, funcionário terceirizado, prestadores de serviço, 

cargos de confiança ou estagiário da SECULT/AL e seus conjugues, 

companheiros, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o 2º grau; 

 Pessoa física que tenha como proponente Membro da Comissão de 

Seleção, da Comissão de Análise de Projetos – CAP, funcionário 

terceirizado, prestadores de serviço, cargos de confiança ou 

estagiário da SECULT/AL e seus conjugues, companheiros, 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau; 

 Pessoa jurídica que tenham em sua diretoria Membros da Comissão 

de Seleção, da Comissão de Análise de Projetos – CAP, funcionário 

terceirizado, prestadores de serviço, cargos de confiança ou 

estagiário da SECULT/AL e seus conjugues, companheiros, 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau; 

 Pessoa física ou pessoa Jurídica que estejam em situação de 

pendência, inadimplência, falta de prestação de contas em contratos 

e/ou convênios celebrados com as esferas Federal, Estadual e/ou 

Municipal direta ou indireta. 

 Menor de 18 (dezoito) anos; 

 Residente em outros estados da federação; 

 Fui contemplado em outros editais, no âmbito de entes municipais 

de Alagoas, com o mesmo objeto, com os recursos provenientes da 

Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 de ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural. 

 

 

ANEXO IV: 

 

Onde se lê:  

 

ANEXO IV 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

2. CATEGORIA 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+ 

Leia-se: 

 

ANEXO IV 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

2. CATEGORIA/COTAS: 

 

CATEGORA: 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

 

COTAS: 
(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+   (  ) Pessoa com deficiência  

(  ) Projeto liderado por mulheres 

 

ANEXO V: 

 

Onde se lê:  

 

 

ANEXO V 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

2. CATEGORIA 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+ 



Leia-se: 

 

ANEXO V 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

2. CATEGORIA/COTAS: 

 

CATEGORA: 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

 

COTAS: 

(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+   (  ) Pessoa com deficiência  

(  ) Projeto liderado por mulheres 

 

ANEXO VI: 

 

Onde se lê:  

ANEXO VI 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

TERMO DE COMPROMISSO DA CONTRAPARTIDA 

2. CATEGORIA 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

        (   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+ 

Eu, NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE, 

portador da carteira de identidade nº 000000000, expedida pelo 

ORGÃO/UF, CPF 0000000000-000, na condição de representante 

legal da NOME DO PROPONENTE, DECLARO que, como 

contrapartida, no caso de projeto selecionado no presente EDITAL, o 

representante, o diretor e o titular proponente, comprometem-se a: 

 (  ) No caso da modalidade de publicações, enviar em caráter de 

doação, 10 (dez) exemplares do livro publicado, para o Sistema 

Estadual de Bibliotecas Públicas de Alagoas;  

(   ) No caso da modalidade de projetos de fomento à leitura, realizar, 

01 (uma) oficina, ou 01 (uma)  contação de história, ou realizar 01 

(uma) mesa redonda, ou 01 (um) sarau, ambas nas dependências da 

Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, quando solicitado pela 

SECULT/AL, sem exigência de cachês ou qualquer outra modalidade 

de pagamento. 

A presente contrapartida não implica em direito à remuneração pelos serviços 

prestados, conforme o que versa o item 17.7. do Edital Nº 09/2020 Prêmio 

Diversidades Literárias de Alagoas. 

Leia-se: 

ANEXO VI 

EDITAL Nº 09/2020 PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

TERMO DE COMPROMISSO DA CONTRAPARTIDA 

2. CATEGORIA/COTAS: 

 

CATEGORA: 

(  ) Publicação de obras inéditas  (  ) Publicação de obras não inéditas   

(  ) Concursos literários  (  ) Projetos de fomento à leitura 

 

COTAS: 



(   ) Povos Tradicionais   (  ) Cultura LGBTQIA+   (  ) Pessoa com deficiência  

(  ) Projeto liderado por mulheres 

 

Eu, NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE, 

portador da carteira de identidade nº 000000000, expedida pelo 

ORGÃO/UF, CPF 0000000000-000, na condição de representante 

legal da NOME DO PROPONENTE, DECLARO que, como 

contrapartida, no caso de projeto selecionado no presente EDITAL, o 

representante, o diretor e o titular proponente, comprometem-se a: 

 (  ) No caso da modalidade de publicações, enviar em caráter de 

doação, 10 (dez) exemplares do livro publicado, para o Sistema 

Estadual de Bibliotecas Públicas de Alagoas;  

(   ) No caso da modalidade de projetos de fomento à leitura, realizar, 

01 (uma) oficina, ou 01 (uma)  contação de história, ou realizar 01 

(uma) mesa redonda, ou 01 (um) sarau, de forma online ou 

preferencialmente nas dependências da Biblioteca Pública Estadual 

Graciliano Ramos, quando solicitado pela SECULT/AL, sem 

exigência de cachês ou qualquer outra modalidade de pagamento. 

A presente contrapartida não implica em direito à remuneração pelos 

serviços prestados, conforme o que versa o item 17.7. do Edital Nº 09/2020 

Prêmio Diversidades Literárias de Alagoas. 

Acrescenta-se ainda:  

ANEXO VII 

 

EDITAL PRÊMIO DIVERSIDADES LITERÁRIAS DE ALAGOAS 

Edital realizado com recurso oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020, Lei Aldir 

Blanc 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

PROPONENTE: 

CPF/CNPJ: 

TELEFONE: 

  

ENDEREÇO  

  

 

Eu, 

____________________________________________________________

_______, portador de RG n° _______________, expedido em 

___/___/___, órgão expedidor_______ e CPF nº________________, sob 

pena das leis e de acordo com o que rege o presente Edital, declaro ser: 

 

(    ) Afrodescendente 

(    ) Povo indígena 

(    ) Povo ciganos 

(    ) LGBTQIA+ 

(    ) Pessoa com deficiência 

(    ) Ser projetos que sejam liderados por mulheres. 

 

As informações prestadas são de minha inteira 

responsabilidade. Estou ciente de que em caso de falsidade ficarei sujeito 

às sanções prescritas no Código Penal e às demais cominações legais 

aplicáveis, haja vista, que as inverdades declaradas e detectadas nesta 

seleção serão encaminhadas ao Ministério Público do Estado da Alagoas, 

para os trâmites pertinentes, respeitado o Estado Democrático de Direito, a 

ampla defesa e o contraditório. 

 

 

LOCAL E DATA 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

 


