ERRATA

EDITAL Nº 002/2020 - CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS
Publicado no Jornal Oficial nº 1122/2020
Onde se lê:
DO OBJETO
Art. 1º - Constitui objeto do presente edital o credenciamento de pessoas físicas para
exercerem as atividades de análise e emissão de parecer técnico sobre projetos
culturais e artísticos, atendendo os critérios estabelecidos neste edital.
Leia-se:
DO OBJETO
Art. 1º - Constitui objeto do presente edital o credenciamento de pessoa jurídica para
exercerem as atividades de análise e emissão de parecer técnico sobre projetos
culturais e artísticos, atendendo os critérios estabelecidos neste edital.

Onde se lê:

Art. 3º - Os profissionais interessados em prestar os serviços objeto deste edital
devem possuir, além da qualificação específica e capacitação técnica (experiência), a
seguinte qualificação geral:
a) Mínimo de 03 (três) anos de experiência comprovada na área cultural pleiteada;
b) Ter concluído, no mínimo, cursos de nível médio ou equivalente;
c) Compreensão da Legislação aplicada ao mecanismo da Lei de Fomento Municipal
à Cultura 2051/2017 e Decreto nº 2122/2019 - Programa Municipal de Fomento à
Cultura – PMFC/RO, e a editais e processos de seleção de projetos culturais e
artísticos lançados pela Fundação Rio das Ostras de Cultura – FROC e pelo
Fundo Municipal de Cultura – FMC / RO.
d) Capacidade de redigir textos com impessoalidade, clareza e concisão;
e) Domínio com planejamento, administração e execução de projetos culturais;
f) Experiência em elaboração e avaliação de orçamento de projetos culturais;

g) Domínio das ferramentas de planilha de cálculo e editor de texto;
h) Habilidade em trabalhar com sistemas online;
i) Ser MEI (Microempreendedor Individual).

Leia-se:

Art. 3º - Os profissionais interessados em prestar os serviços objeto deste edital
devem possuir, além da qualificação específica e capacitação técnica (experiência), a
seguinte qualificação geral:
a) Mínimo de 03 (três) anos de experiência comprovada na área cultural pleiteada;
b) Ter concluído, no mínimo, cursos de nível médio ou equivalente;
c) Compreensão da Legislação aplicada ao mecanismo da Lei de Fomento Municipal
à Cultura 2051/2017 e Decreto nº 2122/2019 - Programa Municipal de Fomento à
Cultura – PMFC/RO, e a editais e processos de seleção de projetos culturais e
artísticos lançados pela Fundação Rio das Ostras de Cultura – FROC e pelo
Fundo Municipal de Cultura – FMC / RO.
d) Capacidade de redigir textos com impessoalidade, clareza e concisão;
e) Domínio com planejamento, administração e execução de projetos culturais;
f) Experiência em elaboração e avaliação de orçamento de projetos culturais;
g) Domínio das ferramentas de planilha de cálculo e editor de texto;
h) Habilidade em trabalhar com sistemas online;
i) Ser MEI (Microempreendedor Individual) ou ME (Microempresa).
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