
 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS Nº 001/2016 

 
O SECRETÁRIO DA CULTURA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nas 
disposições da Lei nº 13.811/2006, regulamentada pelo Decreto Nº 28.442/2006 e pelo Decreto Nº 
31.871/2015; da Lei Complementar 119/2012 e seus regulamentos, bem como com fulcro no 
caput do art. 25 da Lei Nº 8.666/93, torna público que realizará credenciamento para formação de 
banco de pareceristas, para prestação de serviços especificados no objeto deste Edital, no âmbito 
da Secretaria da Cultura. Este procedimento será regido por este Edital e, subsidiariamente, pela 
Lei Nº 8.666/93. 
 
REGULAMENTO 
1. DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
1.1. O objetivo deste Edital é o credenciamento de pessoas físicas para formação de banco de 
pareceristas, que possam vir a exercer as atividades de análise e emissão de parecer técnico 
sobre projetos culturais no âmbito dos editais culturais lançados pela Secretaria da Cultura, 
conforme áreas descritas  no ANEXO I , desde que atendidos os requisitos aqui descritos.  
 
1.2. O banco de pareceristas credenciados por este Edital terá validade de 2 (dois) anos, 
prorrogável por igual período, a critério da Secretaria da Cultura.  
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O CREDENCIAMENTO  
 
2.1. Para participar deste Edital, o(a) candidato(a) deverá observar os seguintes requisitos: 
2.1.1. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
2.1.2. Estar quites com as obrigações eleitorais; 
2.1.3. Estar quites com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
2.1.4. Ter no mínimo 2 (dois) anos de experiência comprovada na área cultural pleiteada; 
2.1.5. Ter concluído, no mínimo, o curso de nível médio ou equivalente; 
2.1.6. Ser cadastrado e estar em situação de regularidade e adimplência no Cadastro Geral de 
Parceiros da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE. 
2.1.7. É vedada a inscrição de servidores da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e suas 
vinculadas, do Instituto de Arte e Cultura Dragão do Mar – IACC, seus cônjuges ou companheiros, 
parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive os 
dependentes. 
 
2.2. O Cadastramento mencionado no item 2.1.6 deverá ser realizado pelos candidatos 
selecionados, nos termos do art.6º, §1º da Lei Complementar nº119/2012, por meio do endereço 
eletrônico “https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/mcc-web/paginas/parceiro/TipoCadastro.seam”, anexando 
os documentos exigidos pelo Decreto Estadual nº 31.496/2014. As dúvidas relativas ao 
cadastramento de parceiros poderão ser dirimidas junto a Controladoria Geral do Estado, através 
do telefone (85) 3101-1200, ou, presencialmente, na Rua Major Facundo, 500, 8º andar. 
 
3. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
3.1. A solicitação de credenciamento é gratuita e pressupõe o pleno conhecimento deste Edital em 
sua íntegra e a concordância com as regras e condições aqui estabelecidas. 
3.2. As inscrições para o credenciamento serão feitas através da entrega da documentação, em 
envelope lacrado, ao Setor de Protocolo da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – SECULT,  
no período de 25 de janeiro de 2016 a 24 de fevereiro de 2016, no horário de 08h às 12h e das 
13h às 16h30min, ou encaminhado por meio dos serviços de postagem de correspondência da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, na modalidade SEDEX, com Aviso de 
Recebimento (AR), no qual deverão constar, no espaço do remetente e do destinatário, 
respectivamente, as seguintes informações: 



 

 

Destinatário: 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS Nº 001/2016  
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 
Sistema Estadual de Cultura – Secretaria Executiva (SIEC) 
Rua Major Facundo, 500 – Centro – Edifício do Cineteatro São Luiz, 
CEP 60025-100 – Fortaleza – Ceará 
 
Remetente: 
NOME DO CANDIDATO 
ENDEREÇO DO CANDIDATO 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO AO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para a inscrição ser aceita, o(a) candidato(a) deverá obrigatoriamente apresentar a seguinte 
documentação: 
4.1.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo III);  
4.1.2. Termo de Compromisso devidamente assinado (Anexo IV); 
4.1.3. Cópia da Carteira de Identidade ou CNH ou documento emitido por órgão de 
regulamentação profissional;  
4.1.4. Cópia de diploma ou certificado que comprove a escolaridade; 
4.1.5. Currículo acompanhado de documentos que comprovem a experiência na área de interesse 
no credenciamento, como portfólio com publicações, fotos e reportagens; declarações de 
instituições reconhecidas na área cultural sobre contratações e serviços prestados na área de 
interesse, bem como sobre experiência em análise e emissão de parecer. 
 
5. DA INSCRIÇÃO POR ÁREA CULTURAL DE INTERESSE 
5.1.  O credenciamento de que trata este Edital será feito por área cultural, de acordo com a 
descrição constante no Anexo I. 
5.1.1. Cada área cultural é subdividida em segmentos. 
5.2. Cada candidato(a) poderá indicar até 3 (três) áreas culturais de seu interesse.  
5.2.1.   Será admitida apenas uma inscrição por pessoa. 
 
 
6. DO PERFIL DOS/AS CANDIDATOS/AS 
6.1. Os(as) candidatos(as) deverão possuir, além de competência e experiência na análise de 
projetos culturais, a seguinte qualificação geral: 
 
a)experiência com planejamento, administração e execução de projetos culturais;  
b)experiência em elaboração e avaliação de orçamento de projetos culturais;  
 
 
7. DA SELEÇÃO 
7.1. O processo de credenciamento será realizado presidido por uma Comissão de 
Credenciamento, composta por 3 (três) membros,  das áreas técnicas da SECULT ou de 
entidades vinculadas designados pelo Secretário de Estado de Cultura. 
7.2. O processo de credenciamento realizar-se-á em 2 (duas) etapas: 
7.2.1. Triagem administrativa; 
7.2.2. Avaliação da Comissão de Credenciamento. 
7.3. ETAPA 1 – TRIAGEM ADMINISTRATIVA 
7.3.1. Verificação do cumprimento das regras gerais do Edital, a saber: 
7.3.1.1. Preenchimento de todos os campos da Ficha de Inscrição com informações válidas; 
7.3.1.2. Assinatura do Termo de Compromisso; 
7.3.1.3. Envio da documentação obrigatória. 
7.3.1.4. Verificada que a documentação está em desacordo com este Edital, o(a) candidato(a) não 
será avaliado na ETAPA 2. 



 

 
7.4. ETAPA 2 – AVALIAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
7.4.1. Os(as) candidatos(as) serão credenciados, em cada área de interesse,  por nível de 
qualificação, de acordo com a pontuação obtida pelo somatório dos requisitos de experiência e 
formação, conforme tabelas abaixo: 
 
7.4.1.1 

 Experiência na área cultural a ser credenciada 

Experiência na área de interesse Pontuação 

Igual ou superior a dez anos 15 pontos 

Entre  cinco e dez anos 10 pontos 

Igual dois e cinco  05 pontos 

 
 
7.4.1.2 

Escolaridade 

Formação Pontuação 

Doutorado 15 pontos 

Mestrado 12 pontos 

Especialização  10 pontos 

Graduação 05 pontos 

Nível Médio ou equivalente 02 pontos 

 
 
7.4.1.3. 

Nível de qualificação 

Nível  Somatório de pontos 

III  21 a 30 

II  13 a 20  

I   07 a 12 

 
7.4.2. Não será credenciado o(a) candidato(a) com somatório de pontos inferior a 7 (sete). 
 
7.5. DO JULGAMENTO POR ÁREA DE INTERESSE 
Cada candidato(a) será avaliado(a) por área cultural, separadamente, podendo haver até três 
pontuações diferentes para o quesito experiência na área cultural a ser credenciada, conforme 
tabela constante no subitem 7.4.1.1;  
7.5.1. O(a) candidato(a) poderá ser credenciado(a) em até 3 (três) áreas culturais, de acordo com 
a pontuação alcançada para cada área. 
7.6. Serão também credenciados de acordo com este Edital os candidatos selecionados no âmbito 
do EDITAL CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA OS 
PROJETOS INSCRITOS NO XVII EDITAL CEARÁ JUNINO e do EDITAL PARA CHAMADA 
PÚBLICA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PARECERISTAS PARA OS PROJETOS INSCRITOS 
NO XII EDITAL CEARÁ NATAL DE LUZ 2015. 



 

 
7.6.1. Os pareceristas selecionados nos editais acima indicados serão credenciados nos termos 
deste edital, respeitando-se a ordem de qualificação de acordo com as notas que auferiram nas 
seleções que participaram. 
7.6.1.1. A convocação dos pareceristas credenciados absorvidos dos editais anteriores obedecerá 
a regra do subitem 11.1.4, deste Edital.  
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 
8.1. O resultado preliminar será divulgado na página oficial da SECULT – www.secult.ce.gov.br, 
mediante lista dos(as) candidatos(as) credenciados(as), dispostos por área cultural de interesse 
declarado pelo(a) candidato(a).  
8.2. Do resultado preliminar caberá recurso por escrito e fundamentado à Comissão de 
Credenciamento no prazo de 24h a contar da publicação, por escrito, podendo ser apresentado 
por meio eletrônico ao endereço: credenciamentopareceristas2016@secult.ce.gov.br, com a 
fundamentação enviada como anexo. 
8.3. A decisão sobre os recursos será disponibilizada na página oficial da SECULT.   
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO  
9.1. Após a decisão dos recursos, será dado o resultado final do credenciamento, por ordem de 
classificação em cada área. O resultado final será homologado pelo Secretário da Cultura e 
publicado  na página oficial da SECULT e no D.O.E. 
 
10. DAS ATRIBUIÇÕES 
10.1. O(a) credenciado(a) prestará os serviços nas seguintes condições: 
10.1.1. Análise e emissão de parecer(es) técnico(s) sobre produtos ou projetos a serem 
selecionados por editais da Secretaria da Cultura; 
10.1.2. Os serviços serão prestados em períodos e locais designados pela Secretaria da Cultura; 
10.1.3. Quando convocado(a) credenciado(a) com residência e/ou domicílio fora de Fortaleza-CE, 
ficará a seu encargo as despesas com passagens, hospedagem e alimentação para sua 
permanência na capital durante o período de trabalho. 
 
 
11. DO SISTEMA DE CONVOCAÇÃO 
11.1. Os(as) credenciados(as) serão convocados(as) e contratados(as) para o exercício de suas 
atribuições obedecendo-se ao nível de qualificação, por área de interesse, de acordo com a 
seguinte ordem: 
11.1.2. Iniciando pelos credenciados no Nível Qualificação do maior para o menor somatório de 
pontos, em sistema de rodízio contínuo. 
11.1.3. Não haverá repetição de convocação para um(a) mesmo(a) credenciado(a), até que sejam 
contemplados todos os credenciados na mesma área. 
11.1.4. Os credenciados absorvidos dos editais indicados no item 7.6 só poderão ser convocados 
depois de esgotadas as convocações dos primeiros colocados, em qualquer área, independente 
de suas notas, considerando-se a contratação no âmbito do edital em que foram selecionados, 
como a primeira convocação.  
11.2. O(a) credenciado(a) convocado(a) para contratação deverá atender à convocação e 
comprovar a regularidade e adimplência no Cadastro Geral de Parceiros da CGE no prazo de 5 
(cinco) dias. 
11.1.5. O não atendimento à convocação no prazo estipulado ou a situação de irregularidade ou 
inadimplência implicará na convocação do credenciado imediatamente qualificado no somatório 
de pontos. 
11.2. Excepcionalmente, a convocação para os credenciados que atuarão no âmbito do X Edital 
de Incentivo às Artes 2016 e XII Edital Ceará da Paixão 2016 deverá ser atendida dentro do prazo 
de 2 (dois) dias.  
 
 

mailto:credenciamentopareceristas2016@secult.ce.gov.br


 

 
 
12. DA CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
12.1. O(a) credenciado(a) convocado(a) será contratado(a) nos termos da Lei nº 8.666/93 e será 
remunerado(a) de acordo com os valores constantes no Anexo II. 
 
13.  DOS IMPEDIMENTOS 
 
13.1. Ficará impedido de ser contratado o(a) credenciado(a) que, no momento da convocação , 
estiver em exercício de cargo público, da Administração direta ou indireta, em quaisquer esfera, 
nível ou poder da União, Estados ou Municípios. 
 
13.2. Ficará o PARECERISTA impedido de participar de processo de análise e julgamento de 
projeto cultural, sempre que ocorrer qualquer uma das situações abaixo elencadas:  
13.2.1. Vínculo de parentesco consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, com o proponente;  
13.2.2. Interesse direto ou indireto no projeto cultural;  
13.2.3. Participação como colaborador na elaboração do projeto cultural;  
13.2.4. Atuação junto ao proponente nos últimos 12 (doze) meses que antecederem a seleção 
pelo edital em que estiver atuando; 
 
13.3. Ocorrendo quaisquer das situações acima o parecerista deve se declarar impedido e a nota 
a ser atribuída ao projeto para o qual estiver impedido será descartada. 
 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO e do  Termo de Compromisso, a SECULT 
poderá, garantido previamente o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao parecerista as 
seguintes sanções: 
 
14.1.1. Advertência escrita;  
14.1.2. Suspensão temporária das atividades como parecerista da SECULT;  
14.1.3. Retirada do cadastro do profissional do Banco de Pareceristas;  
14.1.4. Impedimento de contratação, no período de 02 anos, de processos seletivos da SECULT. 
 
14.2 - Para efeito deste Edital, considera-se inexecução do contrato  a não entrega injustificada do 
parecer técnico, vencido o prazo estabelecido.   
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
15.1 – Os casos omissos serão decididos pela SECULT, ouvida a Comissão de Seleção. 
 
 
Fortaleza, 25 de janeiro de 2016 
 
 
       Guilherme de Figueiredo Sampaio 
                   SECRETÁRIO DA CULTURA 
 


