Errata nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Buíque, no uso de suas atribuições legais, por meio da Secretaria de
Turismo, Cultura e esportes, faz saber que retifica o Chamamento Público nº 1407/2020,
publicado na página oficial da Prefeitura Municipal de Buíque no dia 10 de dezembro de 2020,
que trata da inscrição para a seleção dos projetos a serem premiados para o Auxílio Emergencial
Cultura da Lei Aldir Blanc, no que tange aos seguintes itens:
ONDE SE LÊ:
Edital de chamando público n 1407/2020;
LEIA-SE:
Edital 01/2020
Onde se lê:
9. COMISSÃO AVALIADORA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
9.1 A Comissão de Avaliadora será composta por servidores da Prefeitura de Buíque- PE e
Representantes convocados entre a sociedade civil, criada em caráter emergencial para
tratativas da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020, a ser instituída;
9.2 A Comissão Avaliadora é soberana em suas decisões.
9.3 Os critérios para a seleção: a. Qualidade artística do produto (0 a 70 pontos); b. Relevância
do produto para a área artística de inserção (0 a 10 pontos); c. Caráter inovador (0 a 10 pontos);
d. Experiência e qualificação do proponente (0 a 10 pontos)

LEIA-SE:
9. COMISSÃO AVALIADORA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
9.1 A Comissão de Avaliadora será composta por servidores da Prefeitura de Buíque- PE e
Representantes convocados entre a sociedade civil, criada em caráter emergencial para
tratativas da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020 é composta por três membros sendo um da
sociedade civil e dois gestores da prefeitura de Buíque;
1. Laelson Bonifácio da Silva (Sociedade Civil)
2. Santina Teresa Oliveira Carvalho (Secretária da Secretaria da Mulher)
3. Joselina Ferreira de França da Silva (Secretaria Adjunta da Secretaria da Mulher)
9.2 A Comissão Avaliadora é soberana em suas decisões.
9.3 Os critérios para a seleção: a. Qualidade artística do produto (0 a 70 pontos); b. Relevância
do produto para a área artística de inserção (0 a 10 pontos); c. Caráter inovador (0 a 10 pontos);
d. Experiência e qualificação do proponente (0 a 10 pontos)

