
AVISO PÚBLICO DO RECEBIMENTO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES 

DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR CONDEPAC - DF 

 

O QUE É O CONDEPAC? 

É o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Trata-se de um 

órgão colegiado vinculado à Secretaria de Cultura que tratará temas relacionados à proteção 

do patrimônio cultural material e imaterial do Distrito Federal. 

 

QUAIS AS FUNÇÕES DO CONDEPAC-DF? 

 O CONDEPAC-DF tem função deliberativa, consultiva, fiscalizadora e normativa 

sobre questões pertinentes ao patrimônio cultural do Distrito Federal. Além disso, delibera 

privativamente sobre o registro e o tombamento dos bens culturais imateriais e materiais.  

 

QUEM COMPÕE O CONDEPAC?  

O Conselho é composto por 22 conselheiros, sendo 10 representantes do poder 

público e 12 da sociedade civil. 

De acordo com o inciso §6 do art.26 da Lei Orgânica da Cultura, “a participação no 

CONDEPAC-DF é considerada prestação de serviço público relevante e não enseja 

remuneração”. 

 

DAS VAGAS E REQUISITOS 

São 12 vagas para conselheiros representantes da sociedade civil com notório saber 

em patrimônio cultural, e comprovada experiência e/ou formação nas seguintes áreas:  

Vagas Área 

2 Comunidades tradicionais 

2 
Culturas populares; 

 

2* Arte e cultura inclusiva 

6 

Antropologia, arquitetura e urbanismo, arqueologia, 

paleontologia, conservação e restauro de bens 

culturais ou história do Distrito Federal. 

 

* Pelo menos 1 representante pessoa com deficiência; 

 

DURAÇÃO DO MANDATO: 



 Os membros eleitos tem mandato de três anos a contar da data de publicação da 

designação no DODF, podendo ser prorrogado por mais um ano. 

 

EXISTE ALGUM IMPEDIDITIVO? 

O representante da sociedade civil, titular ou suplente, não pode ser servidor efetivo 

ou detentor de cargo em comissão ou função de confiança no Poder Executivo do Distrito 

Federal.  

 

QUEM PODE INDICAR?  

Qualquer pessoa ou entidade da sociedade civil. É permitida a autoindicação. 

 

PERÍODO DE INDICAÇÃO: 

De 11 a 24 de setembro de 2018. 

 

PROCEDIMENTO PARA INDICAR: 

A indicação se consolida com a entrega dos documentos abaixo exclusivamente no 

Protocolo da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SEC, SCN Via N2, 

Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília–DF, CEP 70.070-200 em envelope 

lacrado aos cuidados da Comissão Multidisciplinar de Seleção dos Representantes da 

Sociedade Civil do CONDEPAC-DF, contendo:  

a) Ficha de indicação disponibilizada na página eletrônica da Secretaria de 

Cultura; 

b) Cópia de documento de identidade com fotografia do indicante e do indicado; 

c) Portfólio com currículo sucinto e documentos que comprovem as informações 

prestadas. 

 

QUAIS DOCUMENTOS SERÃO CONSIDERADOS NA ANÁLISE? 

A comprovação do notório saber em patrimônio cultural poderá ser feita por meio dos 

seguintes documentos:  

I – clipping de imprensa; 

II – fotografias; 

III – declarações; 

IV – cartas de recomendação; 

V – certificados; 

VI – relação de obras publicadas; 

VII – comprovante de participação em eventos, apresentações, e oficinas; 

VIII – declarações emitidas por pessoas físicas e jurídicas; 



IX – certificados de cursos de pós-graduação; 

X – publicação de pesquisa; 

XI – formulação, gestão e experiências profissionais relacionados ao patrimônio cultural; 

XII – outros documentos que registrem atividades correlatas à área. 

 

ANÁLISE E SELEÇÃO 

As indicações serão analisadas por Comissão Multidisciplinar de Seleção dos 

Representantes da Sociedade Civil a partir da documentação entregue no ato da indicação. 

 

RESULTADO DAS INDICAÇÕES: 

O resultado final está previsto para outubro, com divulgação no site da Secretaria de 

Estado de Cultura do Distrito Federal e publicação no DODF. 

 

ACESSIBILIDADE 

Pessoas com deficiência podem realizar a indicação por outros meios, tais como 

vídeos em libras, em conformidade com a Política Cultural de Acessibilidade, instituída 

pela Portaria nº 100, de 11 de abril de 2018. 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 

A portaria nº 296 de 5 de setembro de 2018 dispõe sobre este processo de indicação. 

Em caso de maiores dúvidas disponibilizamos o e-mail supac@cultura.df.gov.br. 

 

 


