
  
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA O XV 
EDITAL CEARÁ NATAL DE LUZ 2018 

 
 
O SECRETÁRIA DA CULTURA, com fundamento nas disposições da Lei nº 13.811/2006,            
regulamentada pelo Decreto Nº 28.442/2006 e pelo Decreto Nº 31.871/2015; bem como com             
fulcro no caput do art. 25 da Lei Nº 8.666/93, torna pública a convocação de pareceristas técnicos                 
para avaliação de projetos culturais inscritos no XV Edital Ceará Natal de Luz 2018 . Este                
procedimento será regido por este Edital e, subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666/93. 
 
1 - DO EDITAL 
 
1.1 - Esta Chamada Pública tem como objeto a seleção de pessoas físicas para formação de                
banco de pareceristas, responsáveis pela avaliação de projetos culturais a serem selecionados no             
âmbito do XV Edital Ceará Natal de Luz 2018 .  
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O(a) credenciado(a) convocado(a) será contratado(a) nos termos da Lei nº 8.666/93, cujo              
pagamento será efetuado após a prestação do serviço, correspondente aos pareceres emitidos            
pelo PARECERISTA no XV Edital Ceará Natal de Luz 2018 e recebidos pela SECULT, segundo o                
valor a seguir indicado, conforme determinado no Contrato. 
 
I - O valor bruto de R$ 3.234,00 (três mil duzentos e trinta e quatro reais), sujeito à retenção de                    
impostos. 
II - A distribuição de pareceres será feita de forma equitativa, reservando-se à SECULT o direito                
de redistribuir os projetos em caso de não-cumprimento do prazo previsto inicialmente.  
 
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1 - As inscrições estarão abertas no período de 13 a 27 de setembro de 2018. As inscrições                  
serão gratuitas e exclusivamente online, pelo site www.editais.cultura.ce.gov.br. 
 
4. DO PERFIL DOS PARECERISTAS : 
 
4.1 - Os candidatos deverão possuir habilidades e competências para a análise de projetos de               

http://www.editais.cultura.ce.gov.br/


cultura, tradicional e popular, demonstradas através de: 
 
a) experiência com planejamento, administração e execução de projetos culturais;  
b) experiência em elaboração e avaliação de orçamento de projetos culturais; 
c) domínio das ferramentas de planilha de cálculo e editor de texto; 
d) habilidade em trabalhar com sistemas on line. 
 
4.2 - Os candidatos deverão declarar previamente a disponibilidade integral para desenvolver 
suas atividades no período em que ocorrer a etapa de Avaliação e Seleção prevista no XV Edital 
Ceará Natal de Luz 2018. 
 
 

Fortaleza, 11 de setembro de 2018. 
 
 
 

Tiago Taveira Melo 
Assistente Técnico 

Sistema Estadual da Cultura - SIEC 
 
 
 
 

 
Márcia Araújo M.Barbosa 

Coordenadora de Fomento e Incentivo à Cultura 
  

 
 


