
RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC 

 

Coromandel, 15 de outubro de 2021.  

 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, retifica, conforme parecer favorável da Procuradoria Geral do Município, os seguintes 

itens nos editais especificados, referentes à execução da denominada Lei “Aldir Blanc” no Municipio: 

EDITAL 01/2021:  

Onde se lê:  

EDITAL PRÊMIO DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 01 de 27 de SETEMBRO DE 2021.  

Leia-se: 

EDITAL PRÊMIO DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 01 de 14 de OUTUBRO DE 2021. 

Onde se lê:  

8.9.  Para participar do Edital, os candidatos deverão fazer chegar ao Comitê gestor toda 

documentação, anexando ao formulário de inscrição, considerados obrigatórios para a habilitação da 

inscrição, observada a documentação pertinente a cada categoria, entregando-a na diretoria de 

cultura, Casa da Cultura. 

Leia-se: 

8.9. Para participar do presente edital o interessado (a) deverá fazer a entrega presencial da 

documentação: (formulário de inscrição preenchido e demais materiais comprobatórios) na Diretoria 

Municipal de Cultura, situada na Rua Rio Branco, nº 1000, Bairro Centro, em envelope identificado 

com a seguinte inscrição: Nome do Proponente | CPF | Nome do projeto | Área Contemplada 

(conforme item 2.1) ou via e-mail para cultura@coromandel.mg.gov.br, contendo no campo 

ASSUNTO: Nome do Proponente | CPF | Nome do projeto | Área Contemplada. 

 

EDITAL  Nº 03  PROPOSTAS CULTURAIS:  

 

Onde se lê:  

7.1. As propostas de que tratam a presente Chamada Pública deverão ser inscritas por meio de 

preenchimento do Formulário de Cadastro de Proposta, através do site oficial da prefeitura de 

Coromandel em http://coromandel.mg.gov.br, a partir do dia 14/10/2021 até 29/10/2021. A Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Turismo fará um comunicado prévio sobre o fim das inscrições.  

 

mailto:cultura@coromandel.mg.gov.br
http://coromandel.mg.gov.br/


Leia-se:  

 

7.1. As propostas de que tratam a presente Chamada Pública deverão ser entregues a partir do dia 

14/10/2021 até 29/10/2021 na  sede da Diretoria Municipal de Cultura, situada na Rua Rio Branco, nº 

1000, Bairro Centro, contendo a seguinte documentação: (formulário de inscrição preenchido e 

demais materiais comprobatórios), em envelope identificado com a seguinte inscrição: Nome do 

Proponente | CPF | Nome do projeto | Área Contemplada (conforme item 2.1) ou via e-mail para 

cultura@coromandel.mg.gov.br, contendo no campo ASSUNTO: Nome do Proponente | CPF | Nome 

do projeto | Área Contemplada. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo fará um 

comunicado prévio sobre o fim das inscrições. 

 

Coromandel 15 de outubro de 2021  

 

 

Franciene Raquel Pereira de Paiva 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo 
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