
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2021

A Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria
Municipal  de  Cultura,  Turismo,  Esporte  e  Lazer  e  em consonância  com as  Legislações
Federais,  Estaduais  e  Municipais,  torna  público  à  RETIFICAÇÃO  do  EDITAL  do
Chamamento Público nº 02/2021 de fomento aos trabalhos de arte e cultura para seleção e
premiação com ênfase  nas  categorias  Teatro,  Hip-Hop e  Academias  com subcategorias:
Academias  de  Dança  e  Dança  de  Rua  para  o  Primeiro  Festival  de  Teatro  e  Dança,
denominado:  “Corpo  &  som:  instrumentos  de  expressão  artística  e  social  –  lazer  e
informação a serviço da comunidade”, em face da modificação extremamente necessária,
vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL, nestes termos: 

Onde lê-se: 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,  TURISMO,  ESPORTE E  LAZER DE
PATOS DE MINAS/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica  do  Município  de  Patos  de  Minas  em  seus  arts.  13,  V  e  135  e  pela  Lei
Complementar 553/2017 artigo 6º, TORNA PÚBLICO o Edital de Chamamento Público nº
03/2021 no qual, no período de 08 a 17 de outubro de 2021, estarão abertas as inscrições de
fomento aos trabalhos de arte e cultura para o Primeiro Festival de Teatro e Dança em Patos
de Minas para as categorias Teatro, Hip-Hop na modalidade Rap e Dança nas subcategorias:
Academias de Dança e Dança de Rua.

4.1 As inscrições para o credenciamento serão realizadas do dia 08 a 17 de outubro de 2021,
pelo  e-mail  cadastrocultural@patosdeminas.mg.gov.br,  contendo  no  assunto  os  dizeres:
INSCRIÇÃO FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA (NOME DA CATEGORIA PARA A
QUAL ESTÁ SE CANDIDATANDO). As inscrições deverão ser feitas em nome do grupo.
Os interessados deverão se cadastrar, preencher ficha de inscrição constante no ANEXO I e
anexar toda a documentação solicitada.

Leia-se: 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,  TURISMO,  ESPORTE E  LAZER DE
PATOS DE MINAS/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica  do  Município  de  Patos  de  Minas  em  seus  arts.  13,  V  e  135  e  pela  Lei
Complementar 553/2017 artigo 6º, TORNA PÚBLICO o Edital de Chamamento Público nº
03/2021 no qual, no período de 08 a 20 de outubro de 2021, estarão abertas as inscrições de
fomento aos trabalhos de arte e cultura para o Primeiro Festival de Teatro e Dança em Patos
de Minas para as categorias Teatro, Hip-Hop na modalidade Rap e Dança nas subcategorias:
Academias de Dança e Dança de Rua.
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4.1 As inscrições para o credenciamento serão realizadas do dia 08 a 20 de outubro de 2021,
pelo  e-mail  cadastrocultural@patosdeminas.mg.gov.br,  contendo  no  assunto  os  dizeres:
INSCRIÇÃO FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA (NOME DA CATEGORIA PARA A
QUAL ESTÁ SE CANDIDATANDO). As inscrições deverão ser feitas em nome do grupo.
Os interessados deverão se cadastrar, preencher ficha de inscrição constante no ANEXO I e
anexar toda a documentação solicitada.

Demais condições permanecem inalteradas. 

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, em 15 de outubro de 2021.

__________________________________________ 

Ivanir Rosa de Oliveira

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
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