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EDITAL DE SELEÇÃO N° 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2021 

 

 

OBJETO 

 

AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA AGENTES DA 

CULTURA BALSENSE 

 
 

 

 

RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E SELEÇÃO 

 

Período de Inscrição: 15/04/2021 à 19/04/2021 

Horário: 14h00min às 20h00min, de segunda a sexta, presencialmente na sede 

administrativa da Secretaria de Cultura e Eventos. 

Local: Secretaria Municipal de Cultura e Eventos do Município de Balsas, Praça 

Getúlio Vargas, s/n, Balsas/MA. 

 

O Município de Balsas/MA, por intermédio da SRTA. MARIÂNGELA PEREIRA 

BUCAR, Secretária Municipal de Cultural, torna público o presente Edital, o qual 

orienta e estabelece regras para a participação da seleção para recebimento do 

AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA AGENTES DA CULTURA DE BALSAS, 

nas linguagens artísticas: artes plásticas, artes cênicas e música, da cidade de 

Balsas/MA. Tal edital se justifica diante do atual cenário de crise sanitária que assola a 

humanidade causada pela pandemia do COVID-19, e, considerando as medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública adotadas 

no Estado do Maranhão, nos termos, determinações e exigências estabelecidas neste 

Edital, respeitando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 

objetivo, transparência, isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, igualdade, 
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publicidade, probidade administrativa, economicidade, eficiência, gratuidade e acesso à 

inscrição. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

Este Edital nº 01/2021 - AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA AGENTES DA 

CULTURA DE BALSAS é uma das ações emergenciais do Governo Municipal de 

Balsas, que tem como finalidade amenizar as consequências da pandemia causada 

pelo COVID-19 no setor cultural, em consonância com os seguintes objetivos: 

1.1 Assegurar a proteção dos agentes culturais em beneficio da população durante 

a situação de emergência em saúde, decorrente do Covid-19 (novo Coronavírus), 

tendo em vista que estes são direitos fundamentais e essenciais à qualidade da vida 

humana, contribuindo para a inclusão social e o senso de pertencimento, identidade, 

sensibilidade e empatia; 

1.2 Amenizar o impacto advindo das medidas necessárias adotadas para 

enfrentamento do coronavírus, notadamente a necessidade de distanciamento social; 

Valorizar a produção artística local, como forma de garantir o acesso continuado à vida 

cultural, incentivando a sustentabilidade de artistas e fazedores de cultura da cidade de 

Balsas – MA. 

 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.  

2.1. O auxilio emergencial cultural destinado aos agentes da cultura de Balsas/MA, 

bem como sua previsão orçamentária, encontra-se fundamentado nas disposições 

na Lei Municipal nº 1.545 de 07 de abril de 2021, e demais normas pertinentes. 

 

2.2. O presente EDITAL DE SELEÇÃO fundamenta-se, nos princípios da 

Constituição da República Federativa do Brasil, em especial, nas normas dos 

artigos 215, caput, 216; nos Princípios que regem a Administração Pública e demais 

dispositivos normativos aplicáveis à espécie, observando- se Lei Orgânica do 

Município de Balsas. 
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3. DO OBJETO 

3.1 Constitui objeto deste Edital a seleção de 200 (DUZENTOS) inscritos para 

recebimento de auxílio emergencial, nas linguagens artísticas: Artes Cênicas (circo, 

dança e teatro) e Música (autoral, barzinho, deejay, holder, técnico de som, técnico de 

iluminação e proprietário de estrutura de sonorização e iluminação e promotores de 

eventos), no Município de Balsa/MA. 

 

4. DOS PROPONENTES 

4.1  PESSOA FÍSICA, maior de 18 anos, residente ou domiciliado na cidade de 

Balsas Maranhão com comprovada atuação de no mínimo 01 (um) ano na 

atividade de sua inscrição e está ativo na inscrição proposta, com regularidade 

jurídico-fiscal que satisfaça as condições de habilitação fixadas neste Edital; 

 

  NÃO PODERÃO SE INSCREVER: 

4.2. Integrantes da Comissão Setorial de Licitação, da Comissão de Seleção, seus 

cônjuges; 

4.3 Titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários e 

terceirizados da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, funcionários públicos, seus 

cônjuges; 

4.4  Possuidores de empregos formais e registrados; 

4.5 Recebedores de benefícios previdenciários, assistencial, seguro-desemprego 

acima do valor de 01 (um) salário mínimo; 

4.6 Aqueles cuja renda familiar mensal per capita ultrapassem até ½ (meio) salário-

mínimo ou renda familiar mensal total acima de 02 (dois) salários-mínimos, o que for 

maior. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

5.1 A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com todas 

as normas deste Edital. 
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5.2 No caso de mais de uma inscrição do mesmo artista, será válida apenas a mais 

recente inscrição de CPF, considerando o cadastro de inscrições sequenciais. 

5.3 Os proponentes que já têm inscrição no cadastro da Secretaria Municipal de 

Cultura e Eventos precisarão atualizar suas informações que julgarem necessárias até 

a data de registro de sua inscrição conforme disposto nesse Edital, como forma de 

validação da inscrição.  

5.4 No formulário de inscrição (Anexo I deste edital) haverá campo específico onde 

o proponente deverá anexar currículo em que se comprove atuação na linguagem 

artística na qual se inscreveu. O proponente deverá preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário de inscrição. A ausência de qualquer dos documentos 

exigidos no ato da inscrição inabilita diretamente o interessado. 

5.5 O ato de inscrição da proposta não implica na seleção por parte desta Secretaria 

Municipal de Cultura e Eventos de Balsas - MA. 

5.6 A habilitação ou inabilitação somente se efetivará após a análise e aprovação de 

toda a documentação requisitada, na forma deste Edital. 

5.7 Os proponentes inscritos, após análise da documentação apresentada, serão 

habilitados mediante constatação do preenchimento dos requisitos exigidos no 

presente Edital e seus anexos, conforme a necessidade desta Secretaria de Cultura. 

5.8 Os dados bancários poderão ser corrigidos, atualizados ou substituídos, desde 

que por outros dados de titularidade do proponente, mediante diligência a ser realizada 

pela Secretaria de Cultura de Balsas – Ma. 

5.9 Não serão aceitas contas bancárias de terceiros, ou seja, que não sejam de 

titularidade do próprio proponente. 

5.10 A apresentação de qualquer documento cuja veracidade seja contestada 

(documento falso) será encaminhada à Procuradoria Geral do Município de Balsas para 

as providências necessárias, tendo em vista tratar-se de crime previsto nos artigos 297 

e 304 do Código Penal. 

5.11 A documentação encaminhada em conformidade com item 7 , será analisada e 

autenticada mediante verificação de registros do proponente pela Secretaria Municipal 

de Cultura e Eventos de Balsas-MA.  
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5.12 Caso o proponente não tenha seus dados de cadastro Municipal de Cultura de 

Balsas, impossibilitando a análise da autenticidade da documentação encaminhada, 

eventuais ausências ou vícios na documentação poderão ser sanados mediante 

diligência. 

6. DO PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

6.1  As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 15/04/2021 à 

19/04/2021, em dias úteis, exclusivamente presencial na Secretaria de Cultura e 

Eventos de Balsas - MA. 

6.2  As inscrições no último dia se encerrarão às 20h00min, horário de Brasília. 

6.3 Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por e-mail, fax, whatsapp 

ou qualquer outra forma distinta das especificadas neste Edital. 

6.4 As informações prestadas, assim como a documentação enviada, são de inteira 

responsabilidade do interessado. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 

7.1 Cópia do RG e CPF do proponente; 

7.2 Comprovante de Residência do proponente (podendo ser dos últimos 03 meses); 

7.3. Currículo/ Portfólio/ Release atualizado; 

7.4. Comprovantes de atuação na área de inscrição, como certificados de curso, ou 

declarações emitidas por órgãos e/ou instituições de classe, ou nota fiscal de trabalhos 

anteriormente contratados por órgãos públicos ou entidades privadas; 

7.5 Fotografias que comprovem atuação artística. 

7.6 EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DO PROPONENTE informando 

nitidamente: Nome do Banco, Número da agência bancária com dígito, Número da 

conta com dígito, nome completo do favorecido; 

7.7 Faz-se necessário o número do dígito da agência bancária, conforme norma do 

Banco Central do Brasil; 

7.8 Não será aceito como comprovante bancário apenas o print inicial da página do 

aplicativo bancário, visto este não contemplar todas as informações necessárias 

solicitadas acima; 
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7.9  A conta bancária deve estar ativa desde o ato da inscrição, não sendo aceita conta 

nova após a seleção do proponente. 

7.10 Ressalvo que não serão aceitas contas de outra titularidade. 

 

8.  DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

8.1  A análise da documentação para habilitação dos proponentes neste Edital será 

realizada após a fase de inscrição; 

8.2 Esta análise será realizada pela Secretaria de Cultura e Eventos de Balsas - MA, 

nomeados por meio de Portaria publicada. 

8.3 É facultada à Secretaria de Cultura e Eventos de Balsas - MA, promover a qualquer 

tempo, diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução dos processos. 

Serão consideradas habilitadas as propostas que apresentarem os documentos, 

evidências e comprovações exigidas no presente Edital, devidamente válidos, e que 

forem vinculadas a uma das categorias abrangidas por este processo, após julgamento 

da Secretaria de Cultura e Eventos de Balsas - MA.  

8.4. A ausência de qualquer dos documentos solicitados na fase de inscrição inabilita 

diretamente o interessado. 

 

9. DO PROCESSO SELETIVO 

 

9.1. O presente edital compreenderá as seguintes fases: 

a. Inscrição;  

b. Habilitação: de caráter eliminatório; 

c. Seleção: de caráter meritório, classificatório e eliminatório, ao qual serão 

submetidos somente os artistas que atenderem as regras para habilitação;  

d. Homologação: ato administrativo por meio do qual é confirmado o 

resultado final da seleção. Nessa fase serão conhecidos os candidatos 

selecionados para recebimento do auxílio. 
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9.2. Entende-se por iniciativas INSCRITAS, aquelas que apresentarem, no momento 

da inscrição, as documentações, evidências e comprovações previstas neste Edital. 

9.3. Entende-se por iniciativas HABILITADAS, aquelas que apresentarem 

corretamente  as documentações, evidências e comprovações previstas neste Edital. 

 

9.4 Entende-se por iniciativas SELECIONADAS aquelas que passarem pela Fase de 

Inscrição, após validação e confirmação das documentações, evidências e 

comprovações previstas neste Edital e alcançarem os critérios definidos para o 

processo de seleção disposto neste Edital. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. A Fase de Habilitação, de caráter eliminatório, será realizada pela Secretaria de 

Cultura e Eventos de Balsas - MA, designada para este fim e constituída por servidores 

da SECULT - BALSAS, nomeados por meio de Portaria publicada, que conferirá se as 

inscrições obedeceram às exigências de prazo, condições, documentos e itens 

expressos neste Edital, registrando em ata todos os seus atos. 

10.2. As inscrições que incorrerem nas vedações deste Edital serão eliminadas. 

10.3. A inscrição que não se apresentar nas formas e prazos estabelecidos deste 

Edital e seus subitens, será inabilitada. 

10.4. A não apresentação de quaisquer dos documentos elencados deste Edital ou 

em desacordo com o estabelecido neste certame implicará na imediata inabilitação da 

inscrição. 

10.5. O Resultado Preliminar da Fase de Habilitação será divulgado no site da 

Prefeitura Municipal de BALSAS/MA www.balsas.ma.gov.br e publicado oficialmente, 

fazendo constar da publicação: 

a) Nome do candidato; 

b) Numero da inscrição;  

 

10.6. Caberá pedido de reconsideração ( ANEXO III)  pelos proponentes não 

habilitados, desde que devidamente fundamentado, através de solicitação 
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encaminhada à Secretaria de Cultura e Eventos de Balsas – MA, no prazo de até 3 

(três) dias úteis contados da divulgação do resultado; 

 

 

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

11.1 A Comissão de Seleção será designada por portaria específica para este 

fim, pela Secretária de Cultura e Eventos de Balsas - MA e será constituída de:  

01 (um) Membro da Secretaria de Cultura e Eventos de Balsas - MA; 

01 (um) Membro da Secretaria de Desenvolvimento Social; 

01 (um) Membro do Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Balsas - MA; 

02 (dois) Membros da Sociedade Civil indicados pelo Conselho Municipal de Cultura 

de Balsas - MA, podendo ser Membro ou não do Conselho, desde que não estejam 

participando do processo de seleção. 

11.2 Os Critérios de pontuação para seleção dos inscritos habilitados estão 

estabelecidos no Anexo II deste Edital.  

11.3 O trabalho da Comissão de Seleção não será remunerado. 

11.4 Os selecionados pela Comissão de Seleção deverão ter toda a documentação 

apta para sua habilitação e participação do edital, sob pena de serem inabilitados e 

desclassificados.  

11.5 Caberá pedido de reconsideração (ANEXO IV) pelos proponentes não 

selecionados, desde que devidamente fundamentado, através de solicitação 

encaminhada à Comissão de Seleção, no prazo de ATÉ 3 (TRÊS) DIAS contados 

da divulgação do resultado; 

11.6 O aviso do resultado final será divulgado no site www.balsas.ma.gov.br/ e no 

Diário Oficial. 

 

12. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 

12.1 As premiações abrangidas no presente Edital ficam definidas no valor de R$ 

500,00 (quinhentos) reais, referente a todas as categorias, pago em parcela única 
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de R$ 500,00 (quinhentos) reais, sendo depositada na conta do candidato, de 

acordo com cronograma do item 19 deste Edital. 

12.2 A seleção será consolidada por ato formal da autoridade administrativa 

competente após o reconhecimento do cumprimento de todas as exigências 

estabelecidas; 

12.3 Os recursos para premiação dos profissionais deste Edital decorrem da dotação 

própria do orçamento da cidade de Balsas - MA, através LOA, no valor total de R$ 

100.000,00 (cem mil) reais em Rubrica Orçamentária. 

12.4 A participação dos proponentes selecionados neste Edital fica condicionada à 

apresentação de toda a documentação exigida na inscrição, devidamente validada; 

12.5 A SECUT - BALSAS, a qualquer tempo, poderá alterar os valores estabelecidos 

da premiação, com a devida justificativa, sem que caiba para ao selecionado quaisquer 

direitos, vantagens ou indenizações. 

12.6 As premiações serão efetuadas através de CRÉDITO EM CONTA DO 

PROPONENTE, de CPF vinculado a inscrição, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da data da publicação do resultado final; 

12.7  Todos os valores indicados neste Edital são valores brutos, sendo obrigatório o 

devido recolhimento de contribuições previdenciárias, tributárias e outras decorrentes 

da legislação nacional, quando aplicável;  

12.8 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir 

de sua regularização por parte do premiado. 

12.9 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum 

selecionado, os recursos poderão ser destinados a outro proponente, observada a 

ordem de classificação estabelecida pela Comissão de Seleção; 

 

13 DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO  

13.1 Responsabilizar-se pelo envio de toda documentação solicitada, dentro do 

prazo, sob pena de desclassificação; 

13.2 Responsabilizar-se pela documentação necessária, relativa à liberação da 

execução da proposta selecionada, emitida pelos órgãos de fiscalização e controle; 
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13.3 Manter, durante a execução da proposta, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas no 

processo; 

 

 

14 OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BALSAS. 

14.1 Efetuar o pagamento dos selecionados na forma e condições ajustadas; 

14.2 Orientar e monitorar os selecionados. 

 

15 DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

15.1 A vigência do presente edital inicia-se na data de sua publicação, e terá sua 

duração estendida até que sejam atendidos/alcançados todos os 200 (duzentos) 

agentes culturais a serem beneficiados, conforme previsto no objeto deste termo.  

15.2 A vigência deste edital poderá ser prorrogada, em caso de permanência ou 

agravamento do atual quadro ocasionado pela pandemia do Covid-19 (coronavírus), 

bem como de seus impactos econômicos em desfavor da classe cultural afetada, para 

que sejam beneficiados mais agentes culturais, mediante prévia justificativa. 

 

16 DO DIREITO DE USO, VOZ E IMAGEM 

16.1 Os participantes inscritos no Edital autorizam a captação e uso gratuito de sua 

imagem e voz, para fins de divulgação da programação e ações de comunicação 

institucional da SECULT, por período indeterminado. 

 

17   DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

17.1. A Secretaria Municipal de Cultura divulgará, mediante publicação nos veículos 

oficiais e no endereço eletrônico www.balsas.ma.gov.br, a Homologação do Resultado 

Final deste Edital, obedecida a ordem de classificação dos candidatos, e fazendo 

constar na publicação: 

a) Nome; 
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b) CPF; 

c) Valor a ser pago; 

e) Providências a serem tomadas pelos selecionados; 

  

17.2. Os candidatos inscritos e selecionados deverão estar atentos nos veículos 

oficiais, sendo a forma oficial da homologação e resultado. 

 

 

18. DO CRONOGRAMA 

DATAS:  

Prazo de inscrição 15/04/2021 à 19/04/2021 

Publicação Preliminar dos habilitados 22/04/2021 

Pedido de Reconsideração  23/04/2021 26/04/2021 

Publicação Final dos habilitados 28/04/2021 

Analise da Comissão Seleção 30/04/2021 à 03/05/2021 

Divulgação resultado final Pre liminar  04/05/2021 

Pedido de reconsideração do  

resultado final Preliminar  

05/05/2021 

Divulgação do resultado Final 

Definitivo  

11/05/2021 

 

Os prazos previstos no cronograma acima poderão sofrer alterações, a critério 

da Administração Pública, através de aviso a ser publicado no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Balsas - MA. 

 

19. DA CONTRAPARTIDA 
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19.1 Os beneficiários, após a retomada das atividades presenciais, ficam obrigados a 

garantir a realização de atividades de contrapartida de bens ou serviços 

economicamente mensuráveis, destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas 

públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos 

regulares em sua área de atuação, em cooperação e planejamento definido com a 

Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, nos termos do Termo de Responsabilidade 

e Compromisso (ANEXO 5). 

 

19.2 Os beneficiários deverão entregar à Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, 

Relatório detalhado de comprovação da contrapartida, conforme modelo disponível no 

ANEXO 6. 

20. DA IMPUGNAÇÃO 

20.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por 

irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão até 

02 (dois) dias úteis antes da data fixada para inscrição das propostas, devendo a 

Comissão julgar e responder a impugnação em até 02 (dois) dias úteis. 

 

20.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o interessado que, 

tendo-o aceito sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou 

irregularidades que o viciem, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito 

recursal. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. A Secretaria Municipal de Cultura e Eventos de Balsas - MA, poderá 

prorrogar, adiar, alterar, revogar ou anular o presente Edital, na forma da Lei, 

sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização 

ou compensação. 

21.2. Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir o proponente, em 

despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou 

posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade 
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técnica ou financeira, em face da aplicação analógica do disposto na 

legislação vigente. 

21.3. A qualquer tempo, a Secretária Municipal de Cultura poderá modificar este 

instrumento, caso se faça necessário, hipótese em que deverá proceder 

ampla divulgação, revendo prazos e procedimentos previamente 

estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, tal alteração afetar de 

forma prejudicial a realização do referido certame. 

21.4. Caberá à Secretaria Municipal de Cultura a supervisão, acompanhamento e 

fiscalização de todos os atos administrativos deste Edital, podendo tomar 

providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer 

tempo. 

21.5. As peças promocionais relacionadas à premiação deverão ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social e não poderão trazer nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos, nem haver conotação político-partidária, obedecendo 

também à Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

21.6. Os casos omissos constatados no processo seletivo serão resolvidos pela 

Presidência da Comissão de Seleção durante as reuniões para habilitação, 

seleção, votação e homologação do resultado. 

21.7. Os casos omissos constatados após a fase de premiação serão resolvidos 

pelo Presidente da Comissão de Seleção, ficando desde logo eleito o foro da 

Comarca de BALSAS/MA para dirimir eventuais questões relativas a este 

Edital. 

21.8. Os prazos previstos neste edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de o 

prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana 

ou ponto facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

21.9. É facultada à Secretaria de Cultura e Eventos de Balsas - MA, bem como à 

Comissão de Seleção a verificação da veracidade de documentação, além 

da realização de diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou 

complementar informações em qualquer tempo. 

21.10. Os ônus da participação na seleção pública, incluídas as despesas com 

cópias e emissão de documentos, são de exclusiva responsabilidade do 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CPL (BALSAS – MA). 
 

 

 

 
Folha nº__________ 

Proc. Adm.: 1737 /2020 

 

candidato. 

21.11.  O candidato será o único responsável pela veracidade de todos os 

documentos encaminhados, isentando a Secretaria Municipal de Cultura de 

qualquer responsabilidade civil ou penal. 

21.12.  As eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, 

constatadas a qualquer tempo, implicarão a desclassificação da inscrição, 

sob pena de devolução do prêmio recebido. 

21.13. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do 

candidato com as ações e as condições estabelecidas neste Edital. 

21.14. O presente Edital e respectivos Anexos ficarão à disposição dos 

interessados no endereço eletrônico www.balsas.ma.gov.br. 

21.15. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas 

e/ou obtidas junto à Secretaria Municipal de Cultura. 

21.16. Eventuais questionamentos técnicos reativos ao presente edital deverão ser 

formulados por escrito à Secretária Municipal de Cultura ou protocolados na 

sede administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos em até 3 

(três) dias úteis antes do término do prazo final de inscrição. 

21.17. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do 

objeto deste Edital de credenciamento poderão ser prestados na Secretaria 

Municipal de Cultura e Eventos, local de entrega dos documentos. 

21.18. É terminantemente proibida a habilitação de proponentes que apresentem 

trabalhos cujo teor apresentem cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer 

forma de preconceito ou estimulem a violência. 

21.19. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Cultura e Eventos de 

Balsas.  

 

                                             Balsas, 09 de abril de 2021. 

 

Mariângela Pereira Bucar 

Secretária Municipal de Cultura e Eventos de Balsas 
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EDITAL DE SELEÇÃO AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA AGENTES 
BALSENSES Nº 001/ 2021 

ANEXO 1 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA (marque somente 1 opção) 

 (   ) Artes Cênicas (circo, dança e teatro); 
           (  ) Música (autoral, barzinho, deejay, holder, técnico de som, técnico de 
iluminação e proprietário de estrutura de sonorização e iluminação). 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
  

Nome do Candidato  

CPF Anexar documento 

Link da Página da internet   

Gênero  

Endereço completo Anexar documento 

Data de nascimento  

Telefone 01  

Telefone 02  

Currículo / Portfólio  Anexar documento 

 
3. Dados bancários para recebimento do prêmio: 
 

Nº do Banco  

Nome do Banco  

Nº da Agência  

Nº da Conta  

Tipo de Conta (    ) corrente  (   ) poupança ANEXAR EXTRATO BANCÁRIO 

 

3.1. Quais das formas abaixo você utiliza normalmente para ganhar dinheiro 

com Cultura? 

 

(   ) Aulas/cursos de artes em espaços públicos 

(   ) Autônomo(a)/Freelancer 

(   ) Bilheteria e venda de ingressos 
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(   ) Carteira/Salário fixo iniciativa privada 

(   ) Carteira/Salário fixo iniciativa pública 

(   ) Contratações(cachê) 

(   ) Direitos autorais e licenças 

(   ) Financiamento coletivo e demais ferramentas digitais 

(   ) Monetização em sites e plataformas de vídeo 

(   ) Patrocínio de empresas 

(   ) Venda de produtos resultantes do meu trabalho artístico 

(   ) Outra(s): _____________________________________ 

 
 

3.2. Sua atividade artístico-cultural é a fonte prioritária de renda? 

 

  (   ) Sim    (   ) Não 

3.3. Somando as rendas de todas as pessoas que moram na mesma casa, 

quanto ganham ? 

(   ) Até R$1.045,00              (   ) De R$1.045,01 à R$2.090,00 

(   ) De R$2.090,01 à R$3.135,00 (   ) De R$3.135,01 à R$4.180,00 

(   ) De R$4.180,01 à R$5.225,00 (   ) Acima de R$5.225,01 

3.4. Você é titular de benefício previdenciário ou assistencial ou é 

beneficiário(a) do seguro-desemprego ou de programa de transferência de 

renda Federal? 

(  ) Não  

(  ) Sim, do Bolsa Família   (   ) Sim, do Auxílio Emergencial 

(  ) Sim, do Seguro Desemprego  (   ) Sim, de Aposentadoria 

(  ) Sim, de outro tipo de benefício:  _________________________ 

3.5  DECLARO NÃO SER: 

 

(  ) Integrantes da Comissão Setorial de Licitação, da Comissão de Seleção, 

seus cônjuges; 

(  ) Titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários e 

terceirizados da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, funcionários públicos, 

seus cônjuges; 

(   ) Possuidores de empregos formais e registrados; 

( ) Recebedores de benefícios previdenciários, assistencial, seguro-

desemprego acima do valor de 01 (um) salário mínimo; 
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(  ) Ter renda familiar mensal per capita acima de ½ (meio) salário-mínimo ou 

renda familiar mensal total acima de 02 (dois) salários-mínimos, o que for 

maior. 

3.5. Evidências e informações acerca do trabalho desenvolvido: 

(   ) Portfólio 

(   ) Clipping 

(   ) Outros 

Mini Biografia: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 
O candidato está ciente de que todas as informações descritas no item 2 deste 
Formulário deverão estar comprovadas no Portfólio, para que seja possível avaliar a 
candidatura na Fase de Seleção. 
 

Balsas/MA, ______ de ______________ de 2021 

 

Assinatura 

(Candidato inscrito / Representante) 

NOME COMPLETO 
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ANEXO 2 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

ITEM CRITÉRIOS - SELECÃO 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Pouco 
Relevante 

Relevante 
Muito 

Relevante 

1 NECESSIDADES SOCIAIS 10 12 15 

2 QUANTOS DEPENDERÃO AUXÍLIO 5 8 10 

3 
QUEM, O QUE FEZ, RELEVÂNCIA 

CULTURAL 
5 8 10 

SUB TOTAL 20 28 35 

TOTAL 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CPL (BALSAS – MA). 
 

 

 

 
Folha nº__________ 

Proc. Adm.: 1737 /2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº ________, de _____ de ______________ de 2021 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA 
AGENTES DA CULTURA DE BALSAS 

 

 

ANEXO 3 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - FASE DE HABILITAÇÃO 

 

Candidato Inscrito: ___________________________ 

Número de Inscrição: _________________________ 

 

 

 À Comissão Técnica de Habilitação, 

 Com base no item 11.6 do referido Edital de Seleção, venho solicitar revisão do 
resultado da Fase de Habilitação pelos motivos abaixo: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______ 

 

Termos em que peço deferimento. 

 
Balsas/MA, ______ de __________________ de 2021. 

 

 

Assinatura 

NOME COMPLETO 
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EDITAL DE SELEÇÃO Nº ________, de _____ de ______________ de 2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA 
AGENTES DA CULTURA DE BALSAS 

 

 
ANEXO 4 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - FASE DE SELEÇÃO 
 

Candidato Inscrito: ___________________________ 

Número da Inscrição: _________________________ 

 

 

 À Comissão de Seleção, 

 Com base no item 11.5 do referido Edital de Seleção, venho solicitar revisão do 
resultado da Fase de Seleção pelos motivos abaixo: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______ 

 

Termos em que peço deferimento. 

 
Balsas/MA, ______ de _______________ de 2021. 

 

 

Assinatura 

NOME COMPLETO 
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EDITAL DE SELEÇÃO Nº ________, de _____ de ______________ de 2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA 
AGENTES DA CULTURA DE BALSAS 

 

ANEXO 5 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO (MINUTA) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2021 

 

 

 

A Secretária de Municipal de _____________, doravante denominada XX e  [proponente] , doravante 

denominado TRABALHADOR CULTURAL celebram o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E 

COMPROMISSO n. XXXX/202X, com a finalidade de executar ___________ nos termos do ANEXO 6: 

Relatório de Comprovação de Contrapartida, do Edital nº XX.. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

Órgão Público Secretaria Municipal de XX 

CNPJ  

Endereço Completo  

Nome do Responsável legal  

CPF  

Cargo/Função  
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Trabalhador Cultural 

Endereço Completo  

Nome   

Registro Geral  

CPF  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de 200 (duzentos) inscritos para recebimento do auxilio 

emergencial, nas linguagens artísticas: Artes Cênicas (circo, dança e teatro) e Musica (autoral, barzinho, 

deejay, hoder, técnico de som, técnico de iluminação e promotores de eventos), no município de Balsas/MA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1. Apresentação do Relatório de Comprovação de Cotrapartida  (Anexo 6) será após o retorno das 

atividades conforme os termos fixado  pela Secretária de Cultura e Eventos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 O valor bruto do presente TRC é de R$  (  ). 

3.2 Da aplicação dos prêmios serão repassados em uma única parcela, diretamente na 

conta bancária indicada pelo candidato selecionado no ato da inscrição.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1.  A despesa com a premiação correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido 

pela Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2021, pela seguinte Dotação Orçamentária: 

 

Órgão: XXXX 
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Função: XXXX 

Subfunção: XXXX 

Programa: XXXX 

Projeto/Atividade/Oper. Especial: XXXXX 

Natureza da Despesa: XXXXXX 

Fonte de Recursos: XXXXX 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO 

 

5.1 Executar a contrapartida:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

5.2 Cumprindo suas atividades conforme pactuado e entregando o Relatório de Comprovação de 

Contrapartida (ANEXO 6); 

5.3 Executar as obrigações previstas no Edital ; 

5.4 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução das ativiades; 

5.5 Corrigir, durante a execução das atividades, eventuais apontamentos Secretaria; 

5.6 Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança. 

5.7 Responsabilizar-se pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os 

conexos, e de propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes deste 

compromisso. 

5.8 É de responsabilidade exclusiva do TRABALHADOR CULTURAL a obtenção de 

licenças, autorizações, alvarás, permissões e registros junto às repartições competentes, 

necessárias à promoção, instalação e realização das atividades. 

5.9 Acatar eventuais deliberações da Comissão de Seleção. 
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5.10 Observar, durante a execução do TRC, o fiel cumprimento de todas as leis federais, 

estaduais e municipais vigentes ou que venham a vigir, sendo a única responsável pelas 

infrações que venham a ser cometidas. Devendo cumprir também com as demais regras 

previstas no Edital. 

5.11 Assumir todo ônus decorrente de ações judiciais provenientes de danos causados 

pela má execução do TRC, que possam vir a ser imputados à Secretaria por terceiros. 

5.12 Adotar e manter, durante a realização das atividades, medidas adequadas para a 

prevenção da propagação do Covid-19, garantindo que as atividades realizadas não 

representem risco para os envolvidos na execução, nem para o eventual público ao qual as 

atividades são destinadas. 

5.13 Estar com a regularidade fiscal e tributária; 

5.14 Caso algum documento de regularidade não conste na base de dados oficial da 

administração pública, será solicitado ao candidato selecionado. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

6.1 repassar ao TRABALHADOR CULTURAL os recursos financeiros da premiação; 

6.2 monitorar e avaliar a execução, de acordo com o estabelecido no Edital; 

6.3 fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento das obrigações assumidas 

pelo trabalhador CULTURAL, o que inclui a comprovação da contrapartida. 

6.4 instaurar tomada de contas especial quando constatada evidências de irregularidade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1. A fiscalização/ gestão da premiação, estará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, por intermédio 

de servidores, designados para tal finalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO e SANÇÕES 
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8.1 As eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, 

implicarão a desclassificação da inscrição, e devolução do prêmio recebido. 

8.2 Em caso de descumprimento de cláusulas do edital e dos instrumentos legais que trata sobre o objeto, ou 

no caso de falsidade, material e ideológica, dos documentos e declarações apresentados no ato da inscrição, a 

Secretaria Municipal de Cultura deverá adotar as providencias para apuração dos fatos, aplicação de 

penalidades nas esferas cível, administrativa e criminal, identificação dos responsáveis, quantificação do 

dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA– DO FORO 

11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Balsas , Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente. 

 

E por estarem justas e pactuadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito. 

 

Balsas - MA, XX de xxxxxxxx de 2021. 

 

SECRETARIA MUNICIPALxxxxxx 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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EDITAL DE SELEÇÃO Nº ________, de _____ de ______________ de 2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL PARA 
AGENTES DA CULTURA DE BALSAS 

 

ANEXO 6 

 

RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA 

 

 

1. DADOS DO BENEFICIÁRIO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) 

NOME: 

CPF/CNPJ: 

ENDEREÇO:  

CIDADE:  UF:  

E-MAIL:  TELEFONE/CELULAR: 

 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE OU RESPONSÁVEL LEGAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME: 

CPF:  CARGO: 

TELEFONE FIXO:  TELEFONE CELULAR: 

 

 

3. ENTREGA DO RELATÓRIO DETALHADA 

 

Eu (_____________________________________________) declaro que entreguei 01 (uma) via do Relatório de 

Comprovação de Contrapartida detalhado, assinado, mais mídia digital (CD, DVD e/ou pendrive) contendo uma 

cópia do Relatório, fotos, vídeos, clipagens entre outros materiais que comprovem o cumprimento da Contrapartida. 

 

____________________________________________ 
NOME E ASSINATURA  

 

 

 

4. PROTOCOLO 

 

RECEBIDO EM: ____/___________/_______.  

 

 

_________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR DA SECUL 
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5. INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

O relatório de comprovação de contrapartida deve ser descrito de forma a visualizar a realização das atividades destinadas, 

prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma 

gratuita. 

 

5.1. Contrapartida Proposta 

5.1.1 Descreva resumidamente o que foi previsto na proposta de atividade de contrapartida:  

 

 

 

5.1.2 Valor Total da Contrapartida Entregue (justifique na hipótese de não realização de contrapartida ou de entrega 

total do valor) 

 

 

 

 

 

5.2. Comprovação da realização das atividades 

5.2.1 Local e data de Realização das atividades 

 

 

5.2.2 Nome e assinatura do Responsável pelo Local de realização das atividades: 

 

 

5.2.3 Quantidade de público/espectadores/participantes/acessos/visualizações:  

 

 

5.2.4 Tempo/período de execução da atividade e/ou disponibilização: 

 

 

5.2.5 Link para conteúdo disponibilizado: 

 

 

5.2.6 Incluir em mídia digital (CD, DVD ou Pendrive) Fotos, Prints de tela, vídeo gravados de transmissões on-line 

em tempo real e outros materiais e documentos que comprovem a execução das atividades, o período de 

disponibilização, acessos, visualizações, downloads, etc.: 

 

 

7. ANEXOS: Lista de presença e outros documentos que o beneficiário entender importante para a comprovação da 

contrapartida. 

 

 

 

Assinatura 


