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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 02/21, DE 1º DE JUNHO DE 2021 
 

RETIFICA O EDITAL Nº 02/2021 PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS – 2º PRÊMIO FUNDART DE CULTURA ONLINE. 

 
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 7616/2021, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital nº 02/2021 para seleção e premiação 
de propostas artísticas e culturais – 2º Prêmio Fundart de Cultura Online, em razão de erro formal, das condições e 
prazos para interposição de recurso administrativo, com reflexos no Cronograma programado, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.  
 
Artigo 1º: Fica alterada a Cláusula 7. DA SELEÇÃO, a fim de incluir os subitens 7.4.1. e 7.4.2., conforme redação 
abaixo: 
 
[...] 
7.4.1. Serão consideradas inaptas as inscrições dos proponentes que não atenderem ao disposto neste edital ou que 
apresentarem os documentos exigidos com vícios ou defeitos que impossibilitem ou dificultem o seu entendimento, 
podendo o proponente inscrito substituir os respectivos documentos, justificando as causas que ensejaram sua 
inépcia, desde que o faça no prazo de recurso, de 08 de junho a 14 de junho de 2021. 
 
7.4.2. Após o transcurso do prazo destinado a apresentação de recurso da decisão da Comissão de Seleção, será 
publicada no dia 15 de junho de 2021 o resultado dos recursos e a relação das propostas cadastradas. 
[...] 
 
Artigo 3º: Fica alterada a Cláusula 5. DO CALENDÁRIO, a fim de constar o novo cronograma programado: 
 

CRONOGRAMA DATAS 
1 Período de inscrição das propostas 20/05 a 03/06/2021 

2 Publicação das propostas inscritas 07/06/2021 
3 Período para interposição de recurso 08/06 a 14/06/2021 

4 Publicação do resultado dos recursos e relação das propostas cadastradas 15/06/2021 
5 Resultado da seleção e premiação das propostas 22/06/2021 

6 Período de exibição online – em 60 dias. A partir de 23/06/2021 
7 Pagamento a premiação A partir de 24/06/2021 

 
Artigo 2º: As demais cláusulas, itens e subitens permanecem inalterados. 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente Edital de Retificação, que será 
publicado no site oficial da FUNDART. 
 

Ubatuba, 1º de junho de 2021. 
 
 

 

Gadãdhara Pandita Gonzalez Granã 
Diretor Presidente 
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