
ADENDO AO I EDITAL TALENTOS DO CEARÀ

O Secretário da Cultura do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a prorrogação das inscrições do I Edital Talentos do Ceará até o dia 02 (dois) de Maio
de 2008, bem como a retificação  dos itens 2.1; 2.5; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4  do referido
Edital, os quais passam a ter a seguinte redação:

“2.1.  Poderão concorrer  às bolsas moradores dos bairros de Fortaleza e Municípios do
interior  do Estado do Ceará selecionados pelo  FECOP, com base nos critérios técnicos
(IDM-B e IDM) definidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará –
IPECE, os quais serão especificados nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste Edital.

2.5. Poderão concorrer às bolsas somente pessoas físicas que comprovadamente estejam situadas
abaixo da linha da pobreza e que preencham os seguintes requisitos:

a)Ser brasileiro nato ou naturalizado e civilmente capaz;
b)Comprovar  através  de  documentos  válidos  que  possui  residência  fixa  em  Bairros  ou
Municípios beneficiados pelas ações do FECOP, constantes nos itens 2.2; 2.3 e 2.4 deste Edital. 
c)Comprovar que estão situados abaixo da linha de pobreza com apresentação de Registro do
candidato ou de sua família junto ao Cadastro Único do Governo Federal (Bolsa Família), ou
por meio de outros documentos idôneos: Declaração de Atestado de Pobreza, emitido pelo poder
Judiciário ou Secretaria de Assistência Social do Município.

2.6.1. Os candidatos à Bolsa Agente Regional deverão comprovar que possuem rendimento menor
ou igual a ½ salário mínimo, residem nos bairros/municípios identificados em uma das 08 (oito)
macro regiões do Estado, conforme os itens 2.2; 2.3 e 2.4 deste Edital; ser maior de 18 anos e ter
concluído o Ensino Médio.

a) Comprovar, através de prova escrita e entrevista, espírito empreendedor e de liderança, capaz
de atuar na articulação e no fortalecimento cultural nas macro regiões do Estado;
b) O bolsista beneficiado pela Bolsa Agente Regional atuará junto aos Fóruns Regionais, na
articulação e mobilização do poder público e da comunidade artística para o desenvolvimento
das políticas públicas relacionadas a cultura.

2.6.2. Os candidatos à Bolsa Artista deverão comprovar que possuem rendimento menor ou igual a
½ salário mínimo, residem nos bairros da capital (Fortaleza) e nos municípios do interior do Estado,
conforme os itens 2.2; 2.3 e 2.4 deste Edital, ser maior de 18 (dezoito) anos. 

a) Será destinada a artistas populares que já desenvolvam trabalho artístico e que se encontrem
abaixo da linha de pobreza, principalmente,  aqueles que são configurados como chefes de
família.
b) O artista deverá comprovar  o exercício de seu trabalho através de declaração de órgão
público e/ou organização social, ou, ainda, através de trabalhos executados ou em execução;
c)  O candidato será entrevistado para avaliação de seu potencial  em promover a atividade
artística em sua localidade;
d) O artista beneficiado pela Bolsa Artista representará seu município/bairro, ou o Estado do
Ceará em sua atividade artística nas ocasiões em que for convocado;



2.6.3. Os candidatos à Bolsa Agente Cultural deverão comprovar que possuem rendimento menor
ou igual a ½ salário mínimo, residem nos bairros/municípios identificados em uma das 08 (oito)
macro regiões do Estado, conforme os itens 2.2; 2.3 e 2.4 deste Edital; que possuam idade entre 16
e 25 anos e que estejam matriculados em cursos do ensino médio ou superior.

a) Destinada preferencialmente a jovens e/ou adultos, que tenham potencial para atuar como
apoio às articulações culturais promovidas pelos bolsistas ou desenvolvidas pela Secretaria da
Cultura do Estado, junto aos municípios e às entidades governamentais e não governamentais;
b) Será destinada a jovens e/ou adultos que já desenvolvam algum tipo de trabalho comunitário,
que se encontrem abaixo da linha de pobreza, cuja família esteja devidamente registrada no
Cadastro Único do Governo Federal;
c) O candidato será entrevistado para avaliação de seu potencial em ações de articulação e
promoção de atividade artístico-culturais em sua localidade;
d) O beneficiado pela Bolsa Agente Cultural representará seu município ou o Estado do Ceará
em atividades, reuniões e eventos para que for convocado.”

Fortaleza, 01 de abril de 2008.

Francisco Auto Filho
Secretário da Cultura


