
Aos candidatos,

Insc. Nome do Proponente Categoria Projeto Motivo
018 RAÍNA DE FÁTIMA ALVES DA I - PROPOSTAS NO 

VALOR DE R$ 2.500,00 

Aratuba das Artes 

Teatro com crianças vulneráveis do

Município de Aratuba.

015 RAÍNA DE FÁTIMA ALVES DA I - PROPOSTAS NO 

VALOR DE R$ 2.500,00 

Aratuba das Artes 

Histórias, semelhanças e lembranças

comparadas entre o passado e o

presente da vida de idosos - exposição

fotográfica.

007 FRANCISCO RODOLFO EUFRÁSIO DA SILVA I - PROPOSTAS NO 

VALOR DE R$ 2.500,00 

Aratuba das Artes 

Curso Básico de maquiagem

profissional.

Resultado dos recursos sobre os projetos indeferidos

EDITAL ARATUBA DAS ARTES, CULTURAS TRADICIONAIS, ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA – EDIÇÃO MESTRE ZOZA. 

Edital 001/2020 – SECULT  

A comissão de avaliação do EDITAL ARATUBA DAS ARTES, CULTURAS TRADICIONAIS, ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA – EDIÇÃO MESTRE ZOZA,

considerando os argumentos informados pelos candidatos e as documentações entregue pelos candidatos, informa o resultado, conforme normas do

presente Edital: 

8.3.9 O proponente será o único

responsável pela veracidade das

informações e documentos 

encaminhados, isentando o Municipio

de Aratuba de qualquer

responsabilidade civil ou penal. 

8.4 Eventuais irregularidades na

documentação e informações enviadas

no ato da inscrição, 

constatadas a qualquer tempo,

implicará inabilitação ou

desclassificação  do  proponente,  sem 

prejuízo da aplicação das medidas

legais cabíveis. 

8.5 Em caso de envio de mais de

01 (uma) inscrição pelo mesmo

proponente  na  mesma 

categoria, será considerada a

segunda inscrição enviada, sendo

automaticamente  indeferida  a 

primeira inscrição. 



017 FRANCISCO RODOLFO EUFRÁSIO DA SILVA I - PROPOSTAS NO 

VALOR DE R$ 2.500,00 

Aratuba das Artes 

Danças folclóricas

Não caberá novo recurso sobre essa análise.

Comissão Avaliativa:

Maria das Graças Ferreira da Cruz Santos

JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA  
Secretário da Cultura  

Ana Carine do Nascimento Feitosa

Carlos Henrique Martins dos Santos

Geila Martins de Araújo

8.3.9 O proponente será o único

responsável pela veracidade das

informações e documentos 

encaminhados, isentando o Municipio

de Aratuba de qualquer

responsabilidade civil ou penal. 

8.4 Eventuais irregularidades na

documentação e informações enviadas

no ato da inscrição, 

constatadas a qualquer tempo,

implicará inabilitação ou

desclassificação  do  proponente,  sem 

prejuízo da aplicação das medidas

legais cabíveis. 

8.5 Em caso de envio de mais de

01 (uma) inscrição pelo mesmo

proponente  na  mesma 

categoria, será considerada a

segunda inscrição enviada, sendo

automaticamente  indeferida  a 

primeira inscrição. 


