
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 07/2020 - Prêmio Mestres e Mestras da 

Cultura Alagoana 2020 - Edital Dalva de Castro - Lei Aldir Blanc Nº 

14.017, de 29 de junho de 2020 - Processo Administrativo nº E: 

02600.0000000917/2020, publicado em Diário Oficial do Estado de Alagoas 

em 20 de outubro de 2020, Página 26, conforme a seguir especificado, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  

 

Acrescenta-se ainda: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.5. Ficam limitados ao recebimento de até 02 (duas) premiações por pessoa 

física e (02) duas premiações por pessoa por 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 

(afrodescendentes, 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: 

1. DO CONCURSO E SUA PARTICIPAÇÃO 

 

3.4. Neste edital, considera-se: 

Folguedos: 

Os folguedos são manifestações da cultura popular e são conceituados como 

um conjunto de práticas, histórias, tradições e formas de pensar de um povo, 

cuja principal característica é a presença de música, dança e representação 

teatral, bem como resistir ao tempo, ser transmitido através do convívio social, 

em casa ou na sociedade e identificar uma determinada comunidade ou povo. 

Os folguedos podem ser considerados como: Natalinos (Guerreiro, Taieira, 

Baianas, Reisado, Chegança, Pastoril, Fandango, entre outros), Religiosos 

(Mané do Rosário, bandos, entre outros) e Carnavalescos (Caboclinhas, Negras 

da Costa, Cambindas, etc). 

 

Cultura afro brasileira 

São as expressões culturais que preveem o fortalecimento de atividades, 

individuais e/ou ações coletivas, com formas e modos próprios de existência, 

realizadas com o objetivo de valorizar, preservar e difundir conhecimento e 

tecnologia, as celebrações e expressões artísticas quilombolas, dos povos e 

comunidades tradicionais de matriz africana e de coletivos culturais negros, 

que contribuam para o fortalecimento dos processos de transmissão de 

conhecimentos, práticas e tradições orais, literatura, moda, artesanato, 

culinária, teatro, dança, música, economia criativa, dentre outras manifestações 

e saberes dos referidos segmentos. Em suma, os saberes e fazeres enraizados 

no cotidiano dos quilombos e dos povos e comunidades tradicionais de matriz 

africana. 

 
 

Leia-se:  

 

Folguedos: 

Os folguedos são manifestações da cultura popular e são conceituados como 

um conjunto de práticas, histórias, tradições e formas de pensar de um povo, 

cuja principal característica é a presença de música, dança e representação 

teatral, bem como resistir ao tempo, ser transmitido através do convívio social, 

em casa ou na sociedade e identificar uma determinada comunidade ou povo. 

Os folguedos podem ser considerados como: Natalinos (Guerreiro, Taieira, 

Baianas, Reisado, Chegança, Pastoril, Fandango, entre outros), Religiosos 

(Mané do Rosário, bandos, entre outros) e Carnavalescos (Caboclinhas, Negras 

da Costa, Cambindas, etc). Além de grupos de maracatu e afoxé e demais 

folguedos de origem da cultura afro brasileira. 

 

 

 

Cultura afro brasileira 



São as expressões culturais que preveem o fortalecimento de atividades, 

individuais e/ou ações coletivas, com formas e modos próprios de existência, 

realizadas com o objetivo de valorizar, preservar e difundir conhecimento e 

tecnologia, as celebrações e expressões artísticas quilombolas, dos povos e 

comunidades tradicionais de matriz africana e de coletivos culturais negros, 

que contribuam para o fortalecimento dos processos de transmissão de 

conhecimentos, práticas e tradições orais, literatura, moda, artesanato, 

culinária, teatro, dança, música, economia criativa e afroempreendedorismo, 

dentre outras manifestações e saberes dos referidos segmentos. Em suma, os 

saberes e fazeres enraizados no cotidiano dos quilombos e dos povos e 

comunidades tradicionais de matriz africana. 

 
 

Onde se lê:  

 

4. DOS IMPEDIMENTOS 

 

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

segmento cultural que atua o proponente. 

 

Leia-se: 

 

4. DOS IMPEDIMENTOS 

 

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

segmento cultural que atua o proponente. 

 

Onde se lê: 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.4.1. PARA PROPONENTES – PESSOA FÍSICA 

 

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 mestre e mestra; 

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

de residência); 

f) Procuração em nome do (a) candidato (a) em caso de inscrição 

por terceiros; 

g) Carta de anuência da comunidade indicando o (a) candidato (a) 
a participar do Edital e reconhecendo como Mestre ou Mestra 

da Cultura Popular e Tradicional de Alagoas (ANEXO VIII); 

h) Declaração fornecida por entidade pública ou de direito 

privado, em papel timbrado da entidade, comprovando a 

existência das atividades culturais desenvolvidas pelo mestre ou 

mestra; 

i) Carteira de artesão; 

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

da agência). 

k) Projeto Técnico - Anexo II; 

 

 

Leia-se:  

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.4.1. PARA PROPONENTES – PESSOA FÍSICA 

 

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 mestre e mestra; 

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

de residência); 

f) Procuração em nome do (a) candidato (a) em caso de inscrição 

por terceiros; 

g) Carta de anuência da comunidade indicando o (a) candidato (a)                                                              

a participar do Edital e reconhecendo como Mestre ou Mestra 

da Cultura Popular e Tradicional de Alagoas (ANEXO VIII); 

h) Declaração fornecida por entidade pública ou de direito 

privado, em papel timbrado da entidade, comprovando a 

existência das atividades culturais desenvolvidas pelo mestre ou 

mestra; 

i) Carteira de artesão; 

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

da agência). 



k) Autodeclaração – Anexo VIII 

l) Projeto Técnico - Anexo II; 

 

 

Onde se lê: 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

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

na sede da SECULT/AL em envelopes lacrados. Sendo o envelope 1 contendo 

os itens: 7.4.1 (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”) e outro envelope 

2, contendo o item: 7.4.1 (“k”) Ambos os envelopes receberão o mesmo 

número de protocolo e devem ser lacrados e endereçados da seguinte forma: 

 

Leia-se:  

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

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

na sede da SECULT/AL em envelopes lacrados. Sendo o envelope 1 

contendo os itens: 7.4.1 (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, 

”k”) e outro envelope 2, contendo o item: 7.4.1 (“l”) Ambos os 

envelopes receberão o mesmo número de protocolo e devem ser lacrados 

e endereçados da seguinte forma:  

 

Onde se lê:  

 

8. DA SELEÇÃO 

 

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

para os seguintes recortes: território, povos e comunidades tradicionais 

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

LGBTQI+, sendo as referidas vagas distribuídas da seguinte forma: 

 

Leia-se:  

 

8. DA SELEÇÃO 

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

para os seguintes recortes: território, povos e comunidades tradicionais 

(afrodescendentes, 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. DA SELEÇÃO 

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

certame deverão ser destinados a povos e comunidades tradicionais 

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

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

liderados por mulheres. 

 

Onde se lê:  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.10. O proponente pessoa física ou jurídica que tenha sido contemplado no 

presente Edital tem o prazo de 05 (cinco) dias corridos após a publicação de 

resultado final para apresentação de Termo de Compromisso de 

Contrapartida - ANEXO VI, sob pena de desclassificação. 

12.20. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:  

ANEXO I – Formulário de Inscrição; 

ANEXO II – Projeto Técnico; 

ANEXO III – Declaração de Impedimentos 

ANEXO IV – Declaração de Representação; 

ANEXO V – Relatório de Execução;  

ANEXO VI – Formulário de Recurso; e 

ANEXO VII – Termo de Compromisso de Contrapartida. 

  

 

Leia-se:  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



12.10. O proponente pessoa física que tenha sido contemplado no presente 

Edital tem o prazo de 05 (cinco) dias corridos após a publicação de resultado 

final para apresentação de Termo de Compromisso de Contrapartida - 

ANEXO VI, sob pena de desclassificação. 

12.20. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:  

ANEXO I – Formulário de Inscrição; 

ANEXO II – Projeto Técnico; 

ANEXO III – Declaração de Impedimentos 

ANEXO IV – Declaração de Representação; 

ANEXO V – Relatório de Execução;  

ANEXO VI – Formulário de Recurso; e 

ANEXO VII – Termo de Compromisso de Contrapartida. 

ANEXO VIII – Autodeclaração. 

 

 

Onde se lê:  

 

ANEXO I 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

2. CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO I 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

2. CATEGORIAS/COTAS: 

 

CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

COTAS: 

 

(  ) Povos tradicionais   (  ) Pessoas com deficiência   (  ) Projeto liderado por 

mulheres 

 

 

Onde se lê: 
 

ANEXO II 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

PROJETO TÉCNICO 

 

2. CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO II 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

PROJETO TÉCNICO 

 



2. CATEGORIAS/COTAS: 

 

CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

COTAS: 

 

(  ) Povos tradicionais   (  ) Pessoas com deficiência   (  ) Projeto liderado por 

mulheres 

 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO IV 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

 

2. CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO IV 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

 

2. CATEGORIAS/COTAS: 

 

CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

COTAS: 

 

(  ) Povos tradicionais   (  ) Pessoas com deficiência   (  ) Projeto liderado por 

mulheres 

 

 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO V 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

 

2. CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO V 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

 

2. CATEGORIAS/COTAS: 

 

CATEGORIAS: 



 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

COTAS: 

 

(  ) Povos tradicionais   (  ) Pessoas com deficiência   (  ) Projeto liderado por 

mulheres 

 

 

Onde se lê: 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

2. CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO VI 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

2. CATEGORIAS/COTAS: 

 

CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

COTAS: 

 

(  ) Povos tradicionais   (  ) Pessoas com deficiência   (  ) Projeto liderado por 

mulheres 

 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO VII 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

TERMO DE COMPROMISSO DA CONTRAPARTIDA 

 

2. CATEGORIAS: 

 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO VII 

 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020 - EDITAL DALVA DE CASTRO 

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

Blanc 

 

TERMO DE COMPROMISSO DA CONTRAPARTIDA 

 

3. CATEGORIAS/COTAS: 

 

CATEGORIAS: 



 

(  ) Folguedo   (  ) Capoeira   (  ) Cultura afro   (  ) Povos indígenas   (  ) 

Artesão (ã) 

 

COTAS: 

 

(  ) Povos tradicionais   (  ) Pessoas com deficiência   (  ) Projeto liderado por 

mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrescenta-se ainda: 

 
ANEXO VIII 

EDITAL PRÊMIO 07/2020 – PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS DA 

CULTURA ALAGOANA 2020. 

EDITAL DALVA DE CASTRO 

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 

   

 


