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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA N° 02/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO DE CRAVINHOS (SP), PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE 

PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS – PRÊMIO CRAVINHOS CIRANDA DAS ARTES 
ONLINE – LEI ALDIR BLANC 

 
Onde se lê: 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CRAVINHOS, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 2666/2020 e o previsto nas obrigações da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CRAVINHOS instituida pela lei complementar 
n° 168/2009, TORNA PÚBLICO que, no período de 19/09/2020 até 15/10/2020, estarão 
abertas as inscrições para o PRÊMIO CRAVINHOS CIRANDA DAS ARTES ONLINE – LEI ALDIR 
BLANC 
 
Leia-se: 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CRAVINHOS, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 2666/2020 e 2678/2020 e o previsto nas 
obrigações da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CRAVINHOS instituida pela lei 
complementar n° 168/2009, TORNA PÚBLICO que, no período de 19/09/2020 até  07/11/2020 
estarão abertas as inscrições para o PRÊMIO CRAVINHOS CIRANDA DAS ARTES ONLINE – LEI 
ALDIR BLANC 
 
Onde se lê: 
 
8.5 O resultado da premiação será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de 
Cravinhos www.cravinhos.sp.gov.br,  no dia 31 de Outubro de 2020, para conhecimento 
amplo, contendo a lista das propostas premiadas. 
 
Leia-se: 
 
8.5 O resultado da premiação será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de 
Cravinhos www.cravinhos.sp.gov.br,  no dia 21/11/2020 (21 de novembro de 2020), para 
conhecimento amplo, contendo a lista das propostas premiadas. 
 
Onde se lê: 
 
9.1  Detalhamento de cada seguimento: 
 

d) Dança Criativa: espetáculos ou intervenções de dança individuais ou em grupo, com 
gravação em video de  no minimo 10 minutos e no máximo 60 minutos de duração; 

 
Leia-se: 
 

d) Dança Criativa: espetáculos ou intervenções de dança individuais ou em grupo, com 
gravação em video com uma dança ou mais com tempo máximo de duração de 60 
minutos; 
 

http://www.cravinhos.sp.gov.br/
http://www.cravinhos.sp.gov.br/
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Onde se lê: 
 
 

e) Fotografia: produção de exposição fotográfica virtual composta por 15 registros 
fotográticos com o tema “ UM OLHAR SOBRE O ISOLAMENTO.”. O video da 
exposição deverá ter no máximo 15 minutos e as fotos deverão ser enviadas em alta 
resolução, no ato da inscrição, seja por e-mail ou gravadas em dispositivo. 

 
Leia-se: 
 

e) Fotografia: produção de exposição fotográfica virtual composta por 15 registros 
fotográticos com o tema “ UM OLHAR SOBRE O ISOLAMENTO.”. O video editado 
com as fotos da exposição de fotografias deverá ter no mínimo 3 minutos e no 
máximo 15 minutos e as fotos deverão ser enviadas em alta resolução, no ato da 
inscrição, seja por e-mail ou gravadas em dispositivo.  

 
Onde se lê: 
 

f) Música: Poderão ser inscrever os mais variados gêneros da música cantada ou 
instrumetal. Os artistas deverão apresentar uma gravação em video com no minimo 10 
minutos e no máximo 60 minutos de duração executando as músicas. 
 

Leia-se: 
 

f) Música: Poderão ser inscrever os mais variados gêneros da música cantada ou 
instrumetal. Os artistas deverão apresentar uma gravação em video  1 música ou mais 
com o tempo de no mínimo 3 minutos e no máximo 60 minutos de duração executando 
a (as) música (as). 

 
 
Onde se lê: 
 

i) Artesanato: corresponte a apresentação de proposta de aula de artesanato, de 
qualquer técnica,  em formato de vídeo, de no minimo 5 minutos e no máximo 60 
minutos. Os participantes deverão  apresentar o produto da oficina no ato da inscrição, 
a  titulo de doação para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cravinhos. 

 
Leia-se: 
 

i) Artesanato: corresponte a apresentação de proposta de aula de artesanato, de 
qualquer técnica, em formato de vídeo, de no minimo 3 minutos e no máximo 60 
minutos. Os participantes deverão  apresentar o produto da oficina no ato da inscrição, 
a  titulo de doação para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cravinhos. 
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Onde se lê:  
 

11.1 O proponente, ao enviar a inscrição para o e-mail  e/ou endereço citado no item 
7.3,  cederá e autorizará automaticamente à Secretaria de Cultura e Turismo e 
Prefeitura Municipal de Cravinhos a difundir e/ou publicar imagens resultantes da 
proposta selecionada, bem como a transmitir e retransmitir o conteúdo em seus 
canais oficiais e redes sociais por tempo de 12 meses a partir da postagem inicial. 

Leia-se:  
 

11.1 O proponente, ao enviar a inscrição para o e-mail  e/ou endereço citado no item 
7.1,  cederá e autorizará automaticamente à Secretaria de Cultura e Turismo e 
Prefeitura Municipal de Cravinhos a difundir e/ou publicar imagens resultantes da 
proposta selecionada, bem como a transmitir e retransmitir o conteúdo em seus 
canais oficiais e redes sociais por tempo de 12 meses a partir da postagem inicial. 

 
 

Cravinhos, 2 de outubro de 2020. 
 

 
Andréa Gaspar Carrascosa 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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