Errata do EDITAL Nº 05/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE PROJETOS PARA O 2º FESTIVAL MAKUNAIMA 2017
2.
No período de 20 a 23 de setembro de 2017. Sendo que no dia 23 de
setembro de 2017, às 10h, será divulgado no local do evento, o resultado final
do 2º Festival Makunaima 2017;
Leia se:
No período de 09 a 12 de novembro de 2017. Sendo que no dia 12 de
novembro de 2017, às 10h, será divulgado no local do evento, o resultado final
do 2º Festival Makunaima 2017;

3.
A ordem de apresentação dos Grupos Culturais será determinada por
meio de sorteio, no dia 14 de setembro de 2017, às 10 horas, na Videoteca
Francisco Aragão da Secretaria de Estado da Cultura, localizada no Palácio da
Cultura, Praça do Centro Cívico, nº 84, Centro, ficando estabelecido que em
nenhuma hipótese os Grupos Culturais poderão alterar as datas e os horários
de suas apresentações;
Leia se:
A ordem de apresentação dos Grupos Culturais será determinada por
meio de sorteio, no dia 29 de setembro de 2017, às 10 horas, na Videoteca
Francisco Aragão da Secretaria de Estado da Cultura, localizada no Palácio da
Cultura, Praça do Centro Cívico, nº 84, Centro, ficando estabelecido que em
nenhuma hipótese os Grupos Culturais poderão alterar as datas e os horários
de suas apresentações;

5.
As inscrições para o 2º Festival Makunaima 2017 são gratuitas.
Deverão ser feitas por meio do preenchimento dos anexos solicitados neste
Edital, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Cultura, no período de 02
de agosto à 31 de agosto de 2017. Das 8h às 17h no Departamento de
Promoção Cultural.
Leia se:
As inscrições para o 2º Festival Makunaima 2017 são gratuitas. Deverão
ser feitas por meio do preenchimento dos anexos solicitados neste Edital,
disponibilizado pela Secretaria de Estado da Cultura, no período de 02 de
agosto à 15 de setembro de 2017. Das 8h às 17h no Departamento de
Promoção Cultural.

7.1.1.2. Caso não seja entregue a documentação até o dia 05 / 09 / 2017 o
projeto selecionado será automaticamente desclassificado e impedido de
receber o repasse.
Leia se :
Caso não seja entregue a documentação até o dia 02 / 10 / 2017 o
projeto selecionado será automaticamente desclassificado e impedido de
receber o repasse.
8.1. Após a seleção os julgadores participarão do Congresso Técnico
promovido por esta Secretaria, juntamente com a Comissão de Seleção de
Projetos, no intuito de receberem orientações quanto às suas atribuições. O
Congresso Técnico acontecerá no dia 11 de setembro de 2017, das 15h às
17h.
Leia se:
Após a seleção os julgadores participarão do Congresso Técnico
promovido por esta Secretaria, juntamente com a Comissão de Seleção de
Projetos, no intuito de receberem orientações quanto às suas atribuições. O
Congresso Técnico acontecerá no dia 10 de outubro de 2017, das 15h às 17h.
DA APURAÇÃO
45. A apuração será realizada pela Subcomissão de Apuração no dia 23 de
setembro às 10h, no Forródromo do Parque Anauá. Ocorrendo imprevistos
será determinado pela Comissão Organizadora do 2º Festival Makunaima 2017
um novo horário. Sendo de responsabilidade exclusiva da Comissão
Organizadora do 2º Festival Makunaima 2017, a adoção de todas as medidas
indispensáveis à realização dos trabalhos.
Leia se:
A apuração será realizada pela Subcomissão de Apuração no dia 12 de
novembro às 10h, no Forródromo do Parque Anauá. Ocorrendo imprevistos
será determinado pela Comissão Organizadora do 2º Festival Makunaima 2017
um novo horário. Sendo de responsabilidade exclusiva da Comissão
Organizadora do 2º Festival Makunaima 2017, a adoção de todas as medidas
indispensáveis à realização dos trabalhos.
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