
EDITAL Nº 6/2020 

PREMIAÇÃO BRASÍLIA JUNINA 2019 

RETIFICAÇÃO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais torna pública a 
retificação do Edital de Chamamento Público nº 5/2020,  de 22 de maio de 
2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 97, em 25 de maio 
de 2020, para alterar os seguintes itens: 

Art. 1º Em face de inconsistências no endereço eletrônico apontado no 
Edital nº 5/2020, para recebimento das inscrições, que causaram a 
indisponibilidade do sistema e a impossibilidade de recebimento de 
inscrições, retifica-se o item 3 do Edital,  para que sejam alterados os 
subitens 3.1 e 3.2, que passarão a ter a seguinte redação: 

"3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

3.1 A seleção será composta das seguintes etapas: 

I. Inscrição de candidaturas para premiação – 10/06/2020 a 25/06/2020; 

II. Seleção das candidaturas premiadas, a ser realizada por Comissão de 
Seleção – 26/06/2020 a 10/07/2020; 

III. Divulgação do resultado provisório de classificação – 13/07/2020; 

IV. Fase recursal quanto ao resultado provisório – 5 dias após a divulgação; 

V. Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da 
seleção - 20/07/2020; 

VI. Empenhos entre 03/08/2020 e 25/08/2020. 

3.2 As inscrições serão aceitas até às 23h59min, no caso de inscrição pela 
internet, e até às 18h, no caso de inscrição física, do dia 25/06/2020." 

Art. 2º Retifica-se o item 8 do edital, para que seja suprimido o inciso X, do 
subitem 8.1, que passará a ter a seguinte redação: 

"8.1 Os candidatos selecionados serão convocados para apresentar a 
documentação, no prazo de 3 dias, sob pena dedesclassificação: 

I. inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, emitidas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 

II. atos constitutivos ou contrato social, nos casos de pessoas jurídicas; 

III. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, nos casos de pessoa jurídica com fins lucrativos; 

IV. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União; 



V. Certidão Negativa de Débitos com o Distrito Federal; 

VI. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- CRF/FGTS; 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho; 

VIII. declaração de que: 

a) Não é servidor efetivo ativo ou ocupante de cargo em comissão na 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; 

b) não é membro ou suplente de conselho que participa do respectivo 
processo de seleção; 

c) não incorre nas vedações relativas a nepotismo previstas no art. 8º do 
Decreto nº 32.751/2011; e 

d) não emprega trabalhadores nas situações descritas no inciso XXXIII do 
caput do art. 7º da Constituição da República; 

IX. indicação dos dados da conta bancária em que deve ser depositado o 
valor do prêmio." 

Brasília/DF, 09 de junho de 2020. 

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA 

  

 


