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MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

CONCURSO PÚBLICO 

Edital n° 04/2012 

 

O Município de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, com sede na Rua 

84 n° 535, Setor Sul, Goiânia, Goiás, representada por seu Secretário, Sr. Maestro Joaquim 

Jayme, faz saber que será realizado o “Concurso Eli Brasiliense de Letras, Artes-Plásticas 

e Música”, destinado à seleção e premiação de trabalhos artísticos inéditos nas áreas de 

Letras, Artes-Plásticas e Música, qual se regerá: pelo presente Edital; pelo  o Convênio 

Interorgânicos n° 01/2011, firmado entre a Câmara Municipal de Goiânia e o Município de 

Goiânia, com assistência da Secretaria Municipal de Cultura, pela Lei Federal n°8666/93 de 

21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, assim como pelas demais normas legais e 

regulamentares pertinentes à espécie. 

 

1 – OBJETO DO CONCURSO 

 

1.1 – O Concurso será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura do 

Município de Goiânia, respeitadas as regras estabelecidas neste Edital e nos diplomas 

elencados no preâmbulo. 

 

1.2 – O Concurso destina-se à seleção e premiação de obras artísticas inéditas, de tema livre, 

nas áreas de: Letras – subáreas Contos e Romance; Artes-Plásticas – subáreas Pintura e 

Escultura; e Música – subáreas Música Popular Instrumental e Música Popular 

Cancionada.  

 

1.3 – O Concurso será realizado em 05 (cinco) etapas, na seguinte ordem: 

ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

1ª Inscrições 

2ª Recursos contra decisões de não admissão de inscrição 

3ª Julgamento e classificação das obras concorrentes 

4ª Homologação do certame 

5ª Premiação 
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1.4 – Em obediência ao art. 52 da Lei 8.666/93, o Regulamento do Concurso aprovado pela 

Comissão Organizadora integra o presente Edital na forma do seu ANEXO I. 

 

2 – DAS OBRAS ARTÍSTICAS 

 

2.1 – As áreas, subáreas e especificidades das obras artísticas a serem inscritas no “Concurso 

Eli Brasiliense de Letras, Artes-Plásticas e Música” são as estabelecidas a seguir:  

 

ÁREA SUBÁRIA ESPECIFICIDADES 

Letras 

Conto 

Inédito 

Tema livre* 

Escrito em língua portuguesa 

Romance 

Inédito 

Tema livre* 

Escrito em língua portuguesa 

Artes-
Plásticas 

Pintura 

Inédita 

Tema livre* 

Em tela 

Pigmento livre 

Escultura 

Inédita 

Tema livre* 

Material livre** 

Técnica livre*** 

Música 

Música Popular Instrumental 

Inédita 

Tema livre* 

Gênero livre**** 

Música Popular Cancionada 

Inédita 

Tema livre* 

Gênero livre***** 
* Os temas serão relacionados à arte, ao meio ambiente, à história, à cultura, à sociedade, às 

tradições e às personalidades do Município de Goiânia.  

** Metais, pedras, argila, ceras, plásticos, madeira etc. 

*** Fundição, cinzelação, moldagem, aglomeração etc. 

**** Composição musical de qualquer gênero, formada unicamente por instrumentação (ou 

equivalente eletrônico). 
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***** Composição musical de qualquer gênero, formada por texto (letra), tessitura vocal e 

acompanhamento instrumental (ou equivalente eletrônico). 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 – Poderão se inscrever no Concurso, autores amadores ou profissionais, brasileiros ou 

estrangeiros, residentes na Região Metropolitana de Goiânia há pelo menos 03 (três) anos. 

 

3.2 – As inscrições serão gratuitas, podendo ser realizadas pessoalmente ou por procuração, 

presencialmente ou por via postal, no prazo de 23/08/2012 à 06/09/2012, mediante entrega de 

obras e seguintes documentos: 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

1º Ficha de inscrição preenchida e assinada, na forma do ANEXO II; 

2º 

Cópia do documento de identidade (será considerado documento de identidade: carteira 
expedida pelos comandos Militares, pelos Institutos de Identificação, pelas Secretarias 
de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteira expedida pelos 
órgãos de fiscalizadores de exercício profissional – ordens, conselhos etc; passaporte 
brasileiro; carteira funcional do Ministério Público; carteira profissional expedida por 
órgão público; carteira de trabalho; e CNH – carteira nacional de habilitação, contanto 
que do modelo novo, com foto). 

3º Cópia do documento de CPF ou de outro documento oficial que contenha seu número.  

4º Currículo artístico resumido do candidato; 

5º Declaração do candidato, cedendo à Câmara Municipal de Goiânia os direitos autorais 
sobre as obras concorrentes (ou seus registros em imagem), na forma do ANEXO III; 

6º Certidão de Averbação ou documento comprobatório da averbação da cessão de 
direitos autorais à margem do registro em Cartório de Títulos e Documentos; 

7º 
Declaração do candidato no sentido de que reside na Região Metropolitana de Goiânia 
Região Metropolitana de Goiânia há pelo menos 36 (trinta e seis) meses contados da 
data da inscrição, na forma do ANEXO IV. 

8º 
Comprovante de endereço (cópia de documento – conta de água, energia elétrica, 
Certidão de Cartório eleitoral etc – expedido há menos de 90 – noventa – dias, se outro 
não for o prazo de validade legal); 

 

3.3 – No caso do autor da obra ser menor 18 (dezoito) anos, deverá ser representado ou 

assistido por seus pais ou representante legal no ato da inscrição, nos termos da Lei Civil, 

fazendo-se necessária a apresentação de instrumento de assistência ou procuração, 

acompanhado de cópias simples do documento de identidade e CPF dos assistentes ou 

procuradores. 
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3.4 – As inscrições presenciais poderão ser feitas nos dias em que houver expediente na 

Secretaria Municipal de Goiânia, das 09:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h, mediante a 

entrega dos documentos exigidos no item “2” supra, diretamente no Núcleo de Protocolo e 

Expedição da Secretaria de Municipal de Cultura, situada na Rua 84, nº 535, Setor Sul, 

Goiânia - GO. 

 

3.5 – As inscrições presenciais serão realizadas por ordem de chegada, devendo o interessado 

deverá solicitar uma senha para a realização da inscrição no setor de Protocolo e Expedição da 

Secretaria Municipal de Cultura.  

 

3.6 – Cada senha distribuída para inscrições presenciais permitirá ao serviço de Protocolo 

inscrever apenas 01 (um) candidato, à exceção das obras de autoria coletiva, cujo atendimento 

será limitado ao número de 01 (uma) obra por senha. 

 

3.7 – No caso de inscrição realizada por procurador do candidato, deverão ser apresentados, 

juntamente com os demais documentos previstos neste Capítulo, o respectivo instrumento de 

procuração e cópia simples dos documentos de identidade e CPF do procurador.  

 

3.8 – As inscrições poderão ser feitas por Via Postal com Aviso de Recebimento (A.R), com 

obra e envelopes lacrados (conforme descritos no item “4”) dentro de uma única embalagem 

(Envelope, Pacote ou Caixa), com a identificação “CONCURSO: Eli Brasiliense de Letras, 

Artes-Plásticas e Música 04/2012”, endereçada à Secretaria de Municipal de Cultura, situada 

na Rua 84, nº 535, Setor Sul, Goiânia - GO, Cep.: 74080-400. 

 

3.9 – As obras concorrentes na área de Letras deverão ser entregues no ato da inscrição, uma 

via impressa em papel A4 e outra em arquivo de texto salva em CD (formatos Open Office, 

PDF ou Word). 

 

3.10 – As obras concorrentes na área de Música deverão ser entregues no ato da inscrição, em 

arquivo digital salvo em CD (formato MP3, necessariamente). 

 

3.11 – As obras concorrentes na área de Artes-Plásticas deverão ser entregues no ato da 

inscrição, somente podendo ser substituídas por registros em arquivo digital, fotográficos ou 

videográficos, salvos em CD ou DVD, caso suas características (dimensões, massa etc) 

tornem difícil ou impossível sua entrega. 
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3.12 – Cada autor inscrito poderá concorrer com apenas 01 (uma) obra, devendo ser 

desclassificado do certame aquele que, inscrito, entregar mais de 01 (uma) obra. 

 

3.13 – Caso a obra concorrente seja de autoria coletiva, os coautores ficam impossibilitados 

de concorrerem com outra obra individualmente, nos termos do item “10” supra. 

 

3.14 – Na hipótese de pluralidade de inscrições de um mesmo autor, será considerada válida 

somente a primeira inscrição realizada.  

 

3.15 – Não serão permitidas alterações, acréscimos e revisões nos conteúdos das obras depois 

que as mesmas forem entregues.  

 

3.16 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

 

4 – DOS RECURSOS 

 

4.1 – O rol de inscrições deferidas e indeferidas será publicado por aviso no Diário Oficial do 

Município de Goiânia e no sítio da Secretaria Municipal de Cultura na Internet. 

 

4.2 – A relação de inscrições indeferidas se fará acompanhar das suas justificativas, quais, 

invariavelmente, deverão repousar sobre a inobservância das formalidades objetivamente 

previstas no Capítulo “3” supra. 

 

4.3 – O interessado que desejar interpor recurso contra indeferimento de inscrição disporá de 

05 (cinco) dias úteis para fazê-lo, contados da data de publicação do rol de inscrições 

indeferidas no Diário Oficial do Município de Goiânia, no horário das 09:00 h às 12:00 h e 

das 14:00 h às 17:00 h, pessoalmente ou por procurador, presencialmente ou por via postal, 

nas mesmas condições previstas para realização de inscrições. 

 

4.4 – O recurso deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Concurso, redigido em 

termos claros, consistentes e objetivos, sendo que, em casos contrários ou de 

intempestividade, será sumariamente inadmitido. 
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4.5 – Caso admitido, o recurso terá seu mérito apreciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis da interposição pela Comissão Organizadora, qual poderá rever ou manter, 

fundamentadamente, o indeferimento da inscrição do recorrente. 

 

4.6 – As decisões havidas em sede de recurso serão irrecorríveis, devendo ser publicadas por 

aviso no sítio da Secretaria Municipal de Cultura na Internet. 

 

5 – DOS JULGAMENTOS 

 

5.1 – Os julgamentos serão realizados por 03 (três) Comissões Julgadoras, uma para cada área 

do certame, cada qual composta por 05 (cinco) membros, indicados nos termos do Convênio 

Interorgânicos nº 01/2011. 

 

5.2 – As Comissões Julgadoras manterão sigilo quanto às suas atividades até o momento da 

divulgação dos resultados na Solenidade de Premiação, devendo obedecer às regras 

estabelecidas neste Edital, bem como aos princípios da moralidade, eficiência e 

impessoalidade. 

 

5.3 – As Comissões Julgadoras desempenharão seus misteres de julgamento e classificação 

atendendo aos seguintes critérios e espectro de notas: 

CRITÉRIOS E ESPECTRO DE NOTAS  

Nº CRITÉRIO ESPECTRO DE NOTAS 

1º Qualidade técnica 0,0 (zero) à 0,5 (meio) 

2º 
Pertinência da obra à realidade artística, ambiental, 
histórica, cultural, social, tradicional ou de 
personalidades goianienses. 

0,0 (zero) à 0,5 (meio) 

3º Criatividade 0,0 (zero) à 3,0 (três) 

4º Originalidade 0,0 (zero) à 3,0 (três) 

5º Deleite 0,0 (zero) à 3,0 (três) 

 TOTAL 0,0 (zero) – 10,0 (dez) 
 

5.4 – O candidato cuja obra receber nota 0,0 (zero) em qualquer dos critérios fixados no item 

“5.3” será eliminado do Concurso, não fazendo jus à classificação. 

 

5.5 – As atividades das Comissões Julgadoras serão realizadas em reuniões presenciais na 

sede da Secretaria Municipal de Cultura. 
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5.6 – As Comissões Julgadoras depositarão os resultados junto à Comissão Organizadora do 

Concurso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento das obras, em 

envelopes lacrados, contendo: 

I – folhas de avaliações de cada obra, firmadas por cada membro da Comissão Julgadora; 

II – termo de consolidação de avaliações de cada obra, firmado pela Comissão Julgadora; e 

III – termo de julgamento e classificação, com definição de vencedores de cada subárea, em 

ordem de classificação, até o 6º (sexto) colocado. 

 

5.7 – Os julgamentos e classificações das Comissões Julgadoras serão irrecorríveis, sobretudo 

pela natureza notadamente subjetiva dos critérios utilizados para avaliação das obras 

concorrentes.  

 

6 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

6.1 – Realizados todos os ritos e prazos previstos nos Capítulos anteriores, o Secretário 

Municipal de Cultura homologará o resultado do Concurso, não lhe sendo facultado o 

reexame das ilações das Comissões Julgadoras. 

 

7 – DA PREMIAÇÃO E SUA SOLENIDADE 

 

7.1 – Dentre as obras concorrentes avaliadas pelas Comissões Julgadoras, serão conferidos 12 

(doze) Prêmios por área, sendo 06 (seis) por subárea, de acordo com as seguintes escalas de 

classificação: 

PREMIOS POR ÁREA, SUBÁRIA E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

Á 
R 
E 
A 

S 
U 
B 
Á 
R 
E 
A 

C 
L 
A 
S 
S 
I 
F 
I 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 

PRÊMIO 
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L 
E 
T 
R 
A 
S 
 

C 
O 
N 
T 
O 

1º 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais publicação de obra não superior a 300 
(trezentas) páginas, com formato médio, acabamento em brochura e tiragem 
em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

2º 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mais publicação de obra não superior a 300 
(trezentas) páginas, com formato médio, acabamento em brochura e tiragem 
em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

3º 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais publicação de obra não superior a 300 
(trezentas) páginas, com formato médio, acabamento em brochura e tiragem 
em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

4º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

5º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

6º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 
 

R 
O 
M 
A 
N 
C 
E 

1º 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais publicação de obra não superior a 300 
(trezentas) páginas, com formato médio, acabamento em brochura e tiragem 
em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

2º 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mais publicação de obra não superior a 300 
(trezentas) páginas, com formato médio, acabamento em brochura e tiragem 
em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

3º 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais publicação de obra não superior a 300 
(trezentas) páginas, com formato médio, acabamento em brochura e tiragem 
em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

4º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

5º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

6º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 
 

A 
R 
T 
E 
S 
- 
P 
L 
Á 
S 
T 
I 
C 
A 
S 

P 
I 
N 
T 
U 
R 
A 

1º 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais publicação de Livro-catálogo das obras do 
artista não superior a 80 (oitenta) páginas, editados em cores fidedignas, 
com formato grande, acabamento em brochura e tiragem em número igual a 
1000 (um mil) exemplares. 

2º 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mais publicação de Livro-catálogo das obras 
do artista não superior a 80 (oitenta) páginas, editados em cores fidedignas,  
com formato grande, acabamento em brochura e tiragem em número igual a 
1000 (um mil) exemplares. 

3º 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais publicação de Livro-catálogo das obras do 
artista não superior a 80 (oitenta) páginas, editados em cores fidedignas,  
com formato grande, acabamento em brochura e tiragem em número igual a 
1000 (um mil) exemplares. 

4º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

5º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

6º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 
 

E 1º R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais publicação de Livro-catálogo das obras do 
artista não superior a 80 (oitenta) páginas, editados em cores fidedignas, 
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S 
C 
U 
L 
T 
U 
R 
A 

com formato grande, acabamento em brochura e tiragem em número igual a 
1000 (um mil) exemplares. 

2º 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mais publicação de Livro-catálogo das obras 
do artista não superior a 80 (oitenta) páginas, editados em cores fidedignas,  
com formato grande, acabamento em brochura e tiragem em número igual a 
1000 (um mil) exemplares. 

3º 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais publicação de Livro-catálogo das obras do 
artista não superior a 80 (oitenta) páginas, editados em cores fidedignas,  
com formato grande, acabamento em brochura e tiragem em número igual a 
1000 (um mil) exemplares. 

4º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

5º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

6º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 
 

M 
Ú 
S 
I 
C 
A 

 I 
N 
S 
T 
R 
U 
M 
E 
N 
T 
A 
L 

1º R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais edição de CD musical de até 13 (treze) 
faixas em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

2º R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mais edição de CD musical de até 13 (treze) 
faixas em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

3º R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais edição de CD musical de até 13 (treze) 
faixas em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

4º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

5º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

6º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

 

C 
A 
N 
C 
I 
O 
N 
A 
D 
A 

1º R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais edição de CD musical de até 13 (treze) 
faixas em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

2º R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mais edição de CD musical de até 13 (treze) 
faixas em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

3º R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais edição de CD musical de até 13 (treze) 
faixas em número igual a 1000 (um mil) exemplares. 

4º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

5º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 

6º Menção honrosa com entrega de Diploma em Sessão de Premiação 
 

7.2 – Todos classificados dentro da ordem de premiação receberão certificados.  

 

7.3 – Os prêmios aos quais fará jus o vencedor são intransferíveis e inegociáveis, tendo 

validade até o dia 31 de dezembro do corrente ano. 
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7.4 – Excepcionalmente, no caso de falecimento do vencedor, o prêmio poderá ser concedido 

in memorian, à crédito do espólio, a ser representado por inventariante ou, não havendo 

inventário, aos herdeiros. 

 

7.5 – O valores dos prêmios serão pagos aos vencedores em parcela única e em até 30 (trinta) 

dias úteis contados da data de publicação do ato de homologação do resultado definitivo do 

concurso no Diário Oficial do Município.  

 

7.6 – O pagamento do prêmio será efetuado mediante crédito em conta corrente em nome do 

vencedor, cuja abertura exclusivamente a este incumbe, a título de ônus, obrigatoriamente no 

Banco do Brasil S/A. 

 

7.7 – A não disponibilização de conta corrente do vencedor para crédito do prêmio no prazo 

assinalado no item “7.4”, supra, implica em renúncia tácita.  

 

7.8 – Ficam reservados à Câmara Municipal de Goiânia quantitativo equivalente a 40% 

(quarenta por cento) dos exemplares das obras editadas e publicadas, as quais serão destinadas 

aos acervos bibliográficos da Casa Legislativa, da Secretaria Municipal da Cultura, de 

bibliotecas públicas municipais, de escolas municipais e de faculdades com sede ou sucursal 

na região metropolitana de Goiânia.  

 

7.9 – A entrega dos prêmios realizar-se-á em Sessão Solene, no Auditório da Câmara 

Municipal de Goiânia, em data a ser oportunamente designada e publicada pela Comissão 

Organizadora do Concurso, no Diário Oficial do Município e no sítio oficial da Secretaria 

Municipal de Cultura na Internet.  

 

7.10 – Os vencedores serão informados a respeito do êxito e convocados para a Solenidade de 

Premiação por carta com aviso de recebimento (A.R.) e/ou por meio eletrônico que acuse 

inequivocamente o recebimento da comunicação.  

 

8 – DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

8.1 – Fica garantido à Câmara Municipal de Goiânia o direito de manter em seus acervos 

artísticos e bibliográficos de acesso público, por prazo indeterminado, todas obras inscritas no 

Concurso, independentemente de qualquer remuneração por direitos autorais. 
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8.2 – Quanto às obras plásticas, o prazo de manutenção da original em acervo artístico fica 

limitado a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da premiação, ficando facultadas suas 

substituições por réplicas de idênticas dimensões e cores, a critério da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Goiânia. 

 

8.3 – A classificação de obras do 1° (primeiro) ao 6° (sexto) lugar implicará automaticamente 

em licença para que a Câmara Municipal de Goiânia as utilize livremente em exposições, 

eventos, impressos e publicidade institucional, independente de remuneração por direitos 

autorais. 

 

8.4 – Quanto às obras plásticas, o prazo de licença para uso do original fica limitado a 180 

(cento e oitenta) dias, contados da data da premiação, ficando facultadas suas substituições 

por réplicas de idênticas dimensões e cores, a critério da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Goiânia. 

 

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 – É vedada a participação no Concurso Público de membros das Comissões Julgadoras e 

de servidores pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de Cultura, bem como de 

parentes destes e daqueles, até o terceiro grau colateral.  

 

9.2 – Este Edital estará disponível na íntegra no portal www.goiania.go.gov.br e na Secretaria 

Municipal de Cultura, sendo seu aviso resumido publicado no Diário Oficial do Município de 

Goiânia.  

 

9.3 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante a Secretaria Municipal de 

Cultura, responsabilizando-se exclusivamente pelos prejuízos advindos não atualização de seu 

endereço. 

 

9.4 – À exceção do previsto no item “7.10”, é de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar todos os atos, avisos, editais e comunicados referentes a este concurso público 

que sejam publicados no Diário Oficial do Município e/ou divulgados na Internet, no sítio 

oficial da Secretaria Municipal de Cultura. 
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9.5 – Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio pericial ou qualquer outro lídimo, ter o 

candidato se inscrito com obra de outrem como se fora sua, será automaticamente eliminado 

do concurso público. 

 
9.6 – Integram como parte integrante e indissociável do presente edital: 

ANEXOS 

I Regulamento do Concurso 

II Ficha de inscrição 

III Declaração de cessão de direitos autorais 

IV Declaração de residência na Região Metropolitana de Goiânia 
 
9.7 – Eventuais esclarecimentos referentes a este concurso serão prestados na Secretaria 

Municipal de Cultura, por meio da Comissão Organizadora, na Rua 84, nº535, Setor Sul, 

Goiânia, Goiás, pelos telefones: (62) 3524-1700, no horário de 10:00 h às 17:00 h.  

 
9.8 – Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de 

outro edital. 

 

Secretaria Municipal da Cultura, aos 06 dias do mês de julho do ano de 2012. 

 

 

 

Joaquim Thomaz Jaime 

Secretário 

 


