
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria�va

EDITAL Nº 17/2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 15/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS
COM VISTAS À PRODUÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO NA RÁDIO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -

RÁDIO CULTURA FM 100,9

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a
instrução constante no processo 00150-00003493/2021-40, torna pública a re�ficação do Edital nº
15/2021, que traz chamamento público para seleção de pessoas �sicas com vistas à produção de
programa radiofônico na Rádio Pública do Distrito Federal - Rádio Cultura FM 100,9, publicado no Diário
Oficial no Distrito Federal nº 123, de 02 de julho de 2021, conforme o disposto a seguir:

1. ALTERAR a redação do subitem 2.1, para prorrogar o período de inscrições, que a passa a ser:

"2.1 As inscrições devem ser feitas no período de 05/07/2021 a 26/07/2021."

2. ALTERAR a redação do subitem 2.2, que a passa a ser a seguinte:

"2.2 Podem par�cipar do processo sele�vo pessoas �sicas, com atuação em projetos e ações de arte e
cultura do Distrito Federal, comprovada pela apresentação de cadastro de ente e agente cultura – CEAC
registrado ou solicitado junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal. É
indispensável a regularização do CEAC do agente cultural voluntário para a veiculação de seu programa."

3. ALTERAR a redação do inciso IV do subitem 2.5, que a passa a ser a seguinte:

"IV - currículo do interessado com as comprovações que o mesmo julgar necessárias para sua avaliação,
sendo indispensável a indicação do número de CEAC ou a juntada da solicitação de inscrição no CEAC,
anexando-se o e-mail de solicitação ou número de protocolo;"

4. ALTERAR a redação do subitem 3.1, que a passa a ser a seguinte:

"3.1 As propostas serão avaliadas e selecionadas, entre os dias 27/07/2021 e 06/08/2021 de 2021, por a
comissão de seleção, especificamente designada para este fim."

5. ALTERAR o item 5, para prorrogar o período de inscrições e alterar as datas subsequentes, cuja redação
passa a ser a seguinte:

"5. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

EVENTO DATAS

Envio das propostas 05/07 a 26/07/2021

Análise das propostas 27/07 a 06/07/2021

Divulgação do resultado provisório 09/08/2021

Prazo para recurso ao resultado provisório 09/08 a 13/08/2021

Manifestação de interesse em firmar termo de adesão 16/08 a 20/08/2021

5.1 O cronograma pode sofrer ajustes conforme o desenvolvimento do processo sele�vo. As atualizações
serão sempre divulgadas no site da SECEC e comunicadas por e-mail aos inscritos."



6. Permanecem inalterados os demais itens e subitens.

 

Brasília/DF, 15 de julho de 2021.

 

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria�va
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