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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 12/2018 DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2018 PARA INSCRIÇÕES NO 15º 

SALÃO UBATUBA DE ARTES VISUAIS 

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.720 de 26 de dezembro de 2013 e o 

previsto no Decreto Municipal nº 6.531, de 09/01/17, TORNA PÚBLICO que, considerando o grande 

número de inscrições para o 15º SALÃO UBATUBA DE ARTES VISUAIS; considerando que a demanda 

ocasionou problemas técnicos que a comissão organizadora juntamente com a Fundação de Arte e Cultura 

de Ubatuba – FUNDART necessita de período maior para adequação; e considerando também que a 

comissão organizadora apoiada pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – FUNDART decidiram por 

premiar os artistas locais, com o escopo de valorizar a criação artístico-cultural produzida na cidade de 

Ubatuba, DECIDIU, a) alterar o dia de publicação dos resultados dos artistas e obras selecionadas para o 

dia 06 de setembro de 2018; b) alterar o período de realização do evento para, 9 de novembro de 2018, 

data em que acontecerá a premiação (vernissage) e 10 de novembro a 2 de dezembro de 2018, período em 

que acontecerá a exposição das obras de arte; e c) serão premiados os artistas locais, residentes na cidade 

de Ubatuba, Estado de São Paulo, com o prêmio Destaque Ubatuba de Obra de Arte com o valor de 

R$1.000,00 (um mil reais). As demais previsões do Edital de Chamamento Público nº 07/2018 que não 

conflitarem com o que restou alterado nesta retificação permanecerão inalteradas. 

 
Ubatuba, 3 de setembro de 2018. 
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Diretor Presidente 
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