
I EDITAL TALENTOS DO CEARÁ

O Estado do Ceará,  através da Secretaria da Cultura,  torna público,  para  conhecimento dos
interessados, o presente Edital que regulamenta o processo de inscrição, seleção e concessão de
bolsas de complementação de renda, relativa ao Projeto Talentos do Ceará 2007, segundo as
determinações  do  Fundo  Estadual  de  Combate  a  Pobreza  –  FECOP,  nos  termos  da  Lei
Complementar  Estadual  nº 37, de 26 de novembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº
27.379, de 01 de março de 2004, combinada, no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações.

1. DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Edital  a concessão de 576 Bolsas de Complementação de Renda,
divididas  em  04  (quatro)  categorias,  abaixo  elencadas,  a  fim  de  colaborar  com  o
desenvolvimento humano através das artes e da cultura, mediante ações de combate à pobreza,
nos  Municípios  do  Ceará  e  bairros  de  Fortaleza,  selecionados  pelo  FECOP,  com base nos
critérios técnicos (IDM e IDM-B) definidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará – IPECE, atendendo as 08 (oito) macro- regiões do Estado.

1.2. As bolsas integrantes do presente Edital são destinadas, prioritariamente, a pessoas físicas
que estejam enquadradas abaixo da linha de pobreza, comprovando-se tal situação mediante a
apresentação do Registro  no Cadastro Único  do Governo Federal  (Número  de Identificador
Social – NIS) ou de outro documento idôneo, conforme especificado no item 2.4, “c”, deste
Edital,  e  se  dividem  em  04  (quatro)  categorias,  cujos  quantitativos  e  atribuições  serão  os
seguintes:

a)Bolsa Agente Regional – 36 (trinta e seis) bolsas destinadas a jovens e adultos, oriundos
de  famílias  com  rendimento  menor  ou  igual  a  1/2  salário  mínimo,  identificados  nas
macrorregiões do Estado, entre 18 e 30 anos, egressos do ensino médio, com potencial para
atuar  na mobilização e articulação de ações culturais,  nos Fóruns Regionais de Turismo,
Cultura e Esporte, além de demonstrar perfil empreendedor e de liderança; 
b)Bolsa Artista – 300 (trezentas)  bolsas destinadas a  artistas,  oriundos de famílias com
rendimento menor ou igual a 1/2 salário mínimo, nos bairros da capital  (Fortaleza) e nos
municípios do interior do Estado, contemplados por este Edital, que se encontrem abaixo da
linha da pobreza, prioritariamente, aqueles que são configurados como chefes de família;
c)Bolsa Agente Cultural – 120 (cento e vinte) bolsas destinadas a jovens com idade entre 16
e 25 anos, cursando ensino médio ou superior, identificados em cada bairro  ou município
contemplados por este Edital, com potencial para atuar na mobilização e articulação de ações
culturais nas localidades, prioritariamente líderes culturais ou agentes comunitários;
d)Bolsa Memória – 120 (cento e vinte) bolsas destinadas a pessoas, a partir de 60 anos de
idade,  identificados  em  cada  bairro  ou  município  contemplado  por  este  Edital,  que  se
encontrem abaixo da linha da pobreza, detentores da memória e saberes da comunidade e da
cultura tradicional popular.

1.3. O  número  de  bolsas  a  serem  concedidas  está  diretamente  vinculado  à  disponibilidade
orçamentária do FECOP, aprovada pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social.



2. DOS PARTICIPANTES

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 e 2.3 deste Edital.

2.2. Bairros de Fortaleza: Aeroporto, Autran Nunes, Ancuri, Barra do Ceará, Bom Jardim, Cais
do  Porto,  Canindezinho,  Cristo  Redentor,  Curió,  Genibaú,  Granja  Lisboa,  Granja  Portugal,
Jangurussú, Jardim das Oliveiras, Paupina, Parque Presidente Vargas, Pedras, Pirambu, Praia do
Futuro II, Quintino Cunha, Sapiranga/Coité, Serrinha, Siqueira.

2.3. Localidades  da  Região  Metropolitana  de  Fortaleza:  Aquiraz,  Caucaia,  Chorozinho,
Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape.

2.4. Municípios do Ceará:  Aiuaba, Alcântaras,  Alto Santo, Apuiarés,  Arneiroz,  Barroquinha,
Caririaçu,  Cariús,  Catarina,  Choró,  Dep.  Irapuan  Pinheiro,  Ererê,  Graça,  Granja,  Granjeiro,
Hidrolândia,  Ibaretama,  Irauçuba,  Itapiúna,  Massapé,  Moraújo,  Ocara,  Parambu,  Poranga,
Quiterianópolis, Saboeiro, Salitre, Tarrafas, Tejuçuoca, Tururu.

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 e 2.3 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. A inscrição de candidatos seguirá os critérios definidos para cada categoria de bolsa:

2.6.1. Os candidados 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) macrorregiões do Estado, conforme os itens 2.2 e 2.3 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 macroregiões 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 candidados 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 e 2.3 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) macrorregiões do Estado, conforme os itens 2.2 e 2.3 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.

2.6.4. Os candidatos a Bolsa Memória deverão comprovar que possuem rendimento menor ou
igual a ½ salário mínimo, residem nos bairros/municípios identificados nos itens 2.2 e 2.3 deste
Edital; ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

a) Os candidatos à Bolsa Memória serão submetidos a entrevistas de avaliação do conteúdo
e da pertinência de suas informações que englobem a memória histórica e artística-cultural
de sua localidade.
b) A bolsa memória será destinada a idosos, que se encontrem abaixo da linha de pobreza, e
que estejam devidamente registrados no Cadastro Único do Governo Federal;
c) O beneficiado pela Bolsa Memória representará seu município ou o Estado do Ceará em
atividades, reuniões e eventos para que for convocado;

3. DA COMISSÃO TÉCNICA 

3.O processo de seleção para a concessão das Bolsas Talentos do Ceará será coordenado por uma
Comissão Técnica da Secretaria da Cultura estruturada com fins de seleção dos bolsistas, em
conjunto com os Arte-Educadores, representantes dos Fóruns Regionais de Turismo, Cultura e
Esporte, responsáveis pelas Secretarias Municipais de Cultura, devidamente liberados pelos seus
órgãos e designados pela SECULT para este fim.

3.1. Os integrantes da Comissão Técnica poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso de
impossibilidade  de  participação  decorrente  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  por  outros
técnicos e profissionais igualmente idôneos.

4. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. As inscrições para seleção dos bolsistas serão gratuitas e estarão abertas por um período de
45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de publicação deste, em diário oficial.



4.1.1.  As inscrições dos candidatos dos bairros de Fortaleza e dos bairros dos Municípios da
Região Metropolitana deverão ser efetuados nos locais, cuja lista será divulgada pela Secretaria
da Cultura do Estado do Ceará;   

4.1.2. As  inscrições  dos  candidatos  dos  municípios  do  Ceará  deverão  ser  efetuadas  nas
Secretarias  Municipais  de  Cultura,  nas  Secretarias  Municipais  responsáveis  pela  pasta  da
Cultura, ou nos locais por elas definidos, conjuntamente, com a SECULT.

4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher formulário padrão e apresentar fotocópia
dos seguintes documentos, de acordo com o tipo de bolsa a que está concorrendo:

a) Bolsa Agente Regional:

1. Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Certidão de Nascimento;
2. Comprovante de Residência (conta de água, energia etc.);
3. Certificado de conclusão do ensino médio;
4. 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.

b) Bolsa Artista:

1. Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Certidão de Nascimento;
2. Comprovante de Residência (conta de água, energia etc.);
3. 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.

c) Bolsa Agente Cultural:

1. Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Certidão de Nascimento do candidato e de seu
representante legal (neste último caso, somente para candidatos com idade entre 16 e 18 anos);
2. Comprovante de Residência (conta de água, energia etc.);
3. 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.
4. Comprovante de matricula em cursos do ensino médio ou superior.

d) Bolsa Memória:

1. Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Certidão de Nascimento;
2. Comprovante de Residência (conta de água, energia etc.);
3. 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.

4.3. O candidato deverá indicar no ato de sua inscrição, através do preenchimento do formulário
padrão,  o  tipo  de bolsa  para  a  qual  estará  concorrendo,  segundo as  características  de cada
categoria apresentada no item 2 deste Edital.

4.4.  A inscrição implica a prévia e integral concordância do candidato às normas previstas neste
Edital.

5. DAS BOLSAS CONCEDIDAS

5.1. As  bolsas  concedidas,  em  todas  as  suas  categorias, terão  duração  de  01  (hum)  ano,
prorrogáveis  por,  no  máximo,  01  (hum)  ano,  uma  única  vez,  mediante  a  avaliação  de
aproveitamento do bolsista e da necessidade de mais esse período, fornecida por parecer técnico
da SECULT.

5.2. A renovação fica condicionada à disponibilidade orçamentária do FECOP.

6. DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O processo seletivo para a concessão de Bolsas Talento da Cultura contará com 02 (duas)
fases distintas, de acordo com cada categoria de bolsa:

a) Bolsa Agente Regional:

1ª  Fase -  Análise  documental.  Nessa  fase,  a  Comissão  Técnica  da  SECULT  confere  a
documentação apresentada,  bem como o preenchimento  integral  e  correto  do  formulário  de
inscrição, assim como a adequação do pedido de bolsa aos objetivos e condições do FECOP. 

2ª Fase – Oficina de Protagonismo Cultural e Entrevista: será realizada oficina com professor/
instrutor qualificado, com objetivo de identificar e avaliar os conhecimentos artísticos culturais
bem como a capacidade empreendedora e de liderança do candidato para atuar junto aos Fóruns
Regionais de Turismo, Cultura e Esporte,  Prefeituras Municipais, artistas etc. Os aprovados nas
oficinas serão  submetidos  a  entrevistas  realizadas  pela  Comissão  Técnica  com  objetivo  de
identificar a qualificação do candidato quanto a sua capacidade de articulação e promoção de
atividades artístico-culturais para o desenvolvimento cultural das suas regiões.

b) Bolsa Artista:

1ª  Fase –  Análise  documental.  Nessa  fase,  a  Comissão  Técnica  da  SECULT  conferirá  a
documentação apresentada,  bem como o preenchimento  integral  e  correto  do  formulário  de
inscrição, assim como a adequação do pedido de bolsa aos objetivos e condições do FECOP.

2ª Fase –  Oficinas de Demonstração e Entrevista: serão feitas em locais determinados pela
Comissão Técnica da SECULT por meio das quais será avaliada, prioritariamente, a qualificação
do candidato quanto à sua experiência e desempenho artístico e a expectativa de sua futura
contribuição para o desenvolvimento cultural de sua localidade.



c) Bolsa Agente Cultural:

1ª  Fase  -  Análise  documental.  Nessa  fase,  a  Comissão  Técnica  da  SECULT  conferirá  a
documentação apresentada,  bem como o preenchimento  integral  e  correto  do  formulário  de
inscrição, assim como a adequação do pedido de bolsa aos objetivos e condições do FECOP. 

2ª Fase - Oficina de Protagonismo Cultural e Entrevista: será realizada uma oficina com um
professor/ instrutor qualificado, com objetivo de identificar e avaliar os conhecimentos artísticos
culturais, bem como a capacidade empreendedora e de liderança do candidato para atuar junto as
Entidades  Comunitárias,  Centros  Comunitários,  Escolas,  Prefeituras  Municipais,  etc.  Os
aprovados nas oficinas serão submetidos a entrevistas realizadas pela Comissão Técnica com
objetivo de  identificar a qualificação do candidato quanto a sua capacidade de articulação e
promoção de atividades artístico-culturais para o desenvolvimento cultural da sua localidade.

d) Bolsa Memória:

1ª Fase - Análise documental. Nessa fase, a Comissão Técnica da Secretaria da Cultura conferirá
a documentação apresentada, bem como o preenchimento integral e correto do formulário de
inscrição, assim como a adequação do pedido de bolsa aos objetivos e condições do FECOP. 

2ª Fase - Entrevista: serão feitas entrevistas e visitas às localidades onde residam os candidatos,
com objetivo de identificar  a qualificação do conteúdo e da pertinência das informações do
candidato  que  englobem  a  memória  histórica  e  artístico-cultural  de  sua  localidade  e  a
possibilidade de sua inserção nas ações de desenvolvimento cultural de sua localidade.

6.2. A Comissão Técnica terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para analisar a documentação
apresentada por ocasião da inscrição, cumprir a segunda etapa da seleção e entregar o resultado
da Avaliação para a  SECULT. 

6.3. A listagem com os nomes dos bolsistas aprovados (classificados e classificáveis)  e sua
respectiva categoria serão divulgados na página eletrônica da SECULT e publicada no Diário
Oficial do Estado.

6.4. A  SECULT  comunicará  aos  candidatos  aprovados  a   data  para  firmar  os  Termos  de
Cooperação Técnica-Financeira (Anexo II). 

6.5. Os candidatos aprovados para a Bolsa Agente Cultural,  com idade entre 16 e 18 anos,
deverão  se apresentar,  no ato  da assinatura  dos Termos de Cooperação  Técnica-Financeira,
acompanhados de seu representante legal. 

6.6. A impossibilidade de participação do bolsista classificado no Projeto Bolsa Talentos da
Cultura deverá ser imediatamente comunicado e justificado, por escrito, à Comissão Técnica da
SECULT, a qual caberá julgar a pertinência do exposto e, se for o caso, convocar o candidato
seguinte, conforme a ordem de classificação.

6.7. A classificação e/ou seleção dos candidatos constitui expectativa de direito, não obrigando à
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará a repassar valores oriundos do FECOP , caso o Projeto
classificado e/ou aprovado não se realize. 



7. DOS RECURSOS FINANCEIROS

7.1. O valor total do presente Edital é de R$ 2.224.800,00 (dois milhões, duzentos e vinte quatro
mil e oitocentos reais) oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP.

7.2. As Bolsas Talentos do Ceará terão os seguintes valores líquidos, a serem pagos mensalmente
aos beneficiados, de acordo com cada categoria:

a)Bolsa Agente Regional: R$ 500,00 (quinhentos reais)
b)Bolsa Artista: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
c)Bolsa Agente Cultural: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
d)Bolsa Memória: R$ 170,00 (cento e setenta reais)

7.3. As bolsas serão pagas mensalmente, através de Cartão Bancário destinado, exclusivamente,
para o pagamento deste benefício, o qual será entregue pela SECULT ao beneficiário.

7.3.1. O beneficiado será responsável pela guarda, manutenção e utilização do cartão bancário,
não podendo ser atribuída a SECULT quaisquer prejuízos advindos da má utilização, perda ou
extravio daquele.

7.4. As tarifas oriundas da manutenção bancária são de inteira responsabilidade do bolsista.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA

8.1. Os beneficiados com as Bolsas comprometem-se a realizar com probidade e eficiência todas
as ações estabelecidas nos Termos de Cooperação Técnica-Financeira do Bolsista (Anexo II), e a
representar seu Município, Bairro ou o Estado do Ceará em atividades, reuniões e eventos para
os quais forem convocados.

8.2. O  desempenho  do  bolsista  será  acompanhado  mediante a  análise  de  relatórios,  pela
coordenação do projeto,  que se reunirá  com o grupo  de bolsistas,  trimestralmente,  em suas
localidades.

8.3. O  pagamento  da  bolsa  será  suspenso  quando  não  for  cumprida  a  obrigatoriedade  de
participação na elaboração do relatório ou caso seja verificado desempenho insuficiente. 

8.4. A  alteração  de  residência  para  fora  do  município  ou  bairro  de  origem  implica  no
desligamento do bolsista do Programa Talentos do Ceará com o respectivo cancelamento da
bolsa. 
8.5. À circunstância prevista no item 8.4 deste Edital, excetua-se a situação em que a alteração
de domicílio do bolsista esteja relacionada com a melhoria de seu desempenho profissional, a ser
analisada  pela  Comissão  Técnica  da  SECULT,  sendo  encaminhado  o  devido  parecer  ao
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social do FECOP.

8.6. Em sendo necessária a mudança de Cidade ou bairro, ou necessitando o Bolsista de afastar-
se temporariamente do Projeto em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior, deverá o
mesmo, por escrito, comunicar o fato diretamente à Comissão Técnica da SECULT, objetivando
a tomada das devidas providências junto às famílias atendidas e demais procedimentos  para
possível substituição de bolsista.



8.7. Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo Bolsista (Anexo
II),  seja  através  de  denúncia  ou  mediante  o  resultado  dos  relatórios  de  desempenho,  será
instaurado o devido processo administrativo, concedendo ao Bolsista o direito de defesa.

8.8. Concluindo o processo administrativo pelo afastamento do Bolsista, a SECULT sustará, de
imediato, o pagamento da Bolsa concedida, em havendo configuração de danos ao Estado ou a
terceiros, a SECULT remeterá o feito para o conhecimento da Procuradoria Geral do Estado –
PGE, com vistas à instauração do devido processo judicial.  

8.9. No decorrer do projeto, a Secretaria da Cultura poderá solicitar, a título de contrapartida do
bolsista, sua participação em atividades, tais como, oficinas e/ou apresentações, em prol da arte e
cultura em sua localidade, região ou no Estado, apresentando relato de sua experiência como
bolsista do Projeto Talentos do Ceará dentro de sua categoria específica.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Cultura, ouvido o Conselho Consultivo
de Políticas de Inclusão Social do FECOP.

Fortaleza, 12 de dezembro de 2007.

Francisco Auto Filho
Secretário da Cultura



ANEXO I
DOS  LOCAIS E DA DISPOSIÇÃO DE VAGAS

BAIRROS DA CAPITAL CONTEMPLADOS E NÚMERO DE VAGAS P OR
CATEGORIA

BAIRROS AGENTE
CULTURAL

BOLSA ARTISTA BOLSA MEMÓRIA

AEROPORTO 02 05 02

ANCURI 02 05 02

AUTRAN NUNES 02 05 02

BARRA DO CEARÁ 02 05 02

BOM JARDIM 02 05 02

CAIS DO PORTO 02 05 02

CANINDEZINHO 02 05 02

CRISTO REDENTOR 02 05 02

CURIÓ 02 05 02

GENIBAÚ 02 05 02

GRANJA LISBOA 02 05 02

GRANJA
PORTUGAL

02 05 02

JANGURUSSU 02 05 02

JARDIM DAS
OLIVEIRAS

02 05 02

P. PRESIDENTE
VARGAS 

02 05 02

PAUPINA 02 05 02

PEDRAS 02 05 02

PIRAMBU 02 05 02

PRAIA DO FUTURO
II

02 05 02

QUINTINO CUNHA 02 05 02

SAPIRANGA/COITÉ 02 05 02

SERRINHA 02 05 02

SIQUEIRA 02 05 02

TOTAL 46 115 46



LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E NÚMERO DE VAG AS POR
CATEGORIA

REGIÃO
METROPOLITANA

AGENTE
CULTURAL

BOLSA ARTISTA BOLSA MEMÓRIA

AQUIRAZ 02 05 02

CAUCAIA 02 05 02

CHOROZINHO 02 05 02

HORIZONTE 02 05 02

ITAITINGA 02 05 02

MARACANAÚ 02 05 02

MARANGUAPE 02 05 02

TOTAL 14 35 14

MUNICÍPIOS  CONTEMPLADOS E NÚMERO DE VAGAS POR CATE GORIA
MUNICÍPIO AGENTE

CULTURAL
BOLSA ARTISTA BOLSA MEMÓRIA

AIUABA 02 05 02

ALCANTARAS 02 05 02

ALTO SANTO 02 05 02

APUIARÉS 02 05 02

ARNEIROZ 02 05 02

BARROQUINHA 02 05 02

CARIRIAÇU 02 05 02

CARIÚS 02 05 02

CATARINA 02 05 02

CHORÓ 02 05 02

DEP. IRAPUAN
PINHEIRO

02 05 02

ERÊRE 02 05 02

GRAÇA 02 05 02

GRANJA 02 05 02

GRANJEIRO 02 05 02

HIDROLÂNDIA 02 05 02

IBARETAMA 02 05 02

IRAUÇUBA 02 05 02

ITAPIÚNA 02 05 02

MASSAPÊ 02 05 02



MORAÚJO 02 05 02

OCARA 02 05 02

PARAMBU 02 05 02

PORANGA 02 05 02

QUITERIANÓPOLIS 02 05 02

SABOEIRO 02 05 02

SALITRE 02 05 02

TARRAFAS 02 05 02

TEJUÇUOCA 02 05 02

TURURU 02 05 02

TOTAL 60 150 60

MACRORREGIÕES COM SEDE DE FÓRUNS REGIONAIS DE TURISMO, CULTURA
E ESPORTE E NÚMERO DE VAGAS PARA CATEGORIA AGENTE R EGIONAL

MACRORREGIÕES AGENTES REGIONAIS

CARIRI 03

EXTREMO OESTE 03

IBIAPABA 03

INHAMUNS 03

LITORAL LESTE 03

LITORAL OESTE/VALE DO CURU 03

REGIÃO METROPOLITANA 03

SERRAS DE ARATANHA E BATURITÉ 03

SERTÃO CENTRAL 03

VALE DO ACARAÚ 03

VALE DO JAGUARIBE 03

VALE DO SALGADO 03

TOTAL 36



QUANTIDADE DE VAGAS POR CATEGORIA
CATEGORIA QUANTIDADE

AGENTE REGIONAL 36

AGENTE CULTURAL 120

BOLSA ARTISTA 300

BOLSA MEMÓRIA 120

TOTAL GERAL 576



ANEXO II
DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TECNICA-FINANCEIRA

AGENTE REGIONAL

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA Nº _____/200 7

TERMO  DE   COOPERAÇÃO  TÉCNICA
FINANCEIRA QUE CELEBRAM O ESTADO
DO  CEARÁ,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
DA  CULTURA  E  (NOME  DO  BOLSISTA)
PARA  OS  FINS  QUE  ABAIXO  SE
ESPECIFICAM.

O  Estado  do  Ceará ,  através  da  Secretaria  da  Cultura  -  SECULT ,  C.N.P.J  Nº
07.954.555/0001-11, situada na Av. Barão de Studart, n.º 505, Meireles, nesta Capital,
doravante  denominada  SECULT,  neste  ato  representada  por  seu  Secretário,
FRANCISCO AUTO FILHO ,  brasileiro, portador do CPF N.º 016.648.403-20, RG nº
99025005200, residente e domiciliado nesta Capital, e (Qualificação do (a) Bolsista),
doravante  denominado  AGENTE  REGIONAL,  devidamente  selecionado  no  I  Edital
Talentos do Ceará – 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em _____ de _______
de 2007, RESOLVEM, firmar o  presente Termo de Cooperação Técnico Financeira
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1.  O presente Termo de Cooperação fundamenta-se, no que lhe for aplicável, nas
disposições contidas na Lei Complementar nº 37/2003 (FECOP), na Lei Federal N.º
8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  posteriores  alterações,  na  Instrução
Normativa  Conjunta  nº  001/2005/SECON/SEFAZ/SEPLAN  e nas disposições do I
Edital Talentos do Ceará - 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em ____ de
______de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Compromisso consiste no estabelecimento de um
programa  cooperativo,  através  da  concessão  de  Bolsas  mensais,  objetivando  a
realização do Projeto Talentos do Ceará – 2007  o qual tem por finalidade  colaborar
com o desenvolvimento humano através das artes e da cultura, mediante ações de
combate à pobreza, nos Municípios do Ceará e bairros de Fortaleza.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1.  Para a consecução do objetivo comum às partes, estas obrigam-se a velar pela
eficiência  e  pelo  cumprimento  dos  encargos  ora  assumidos  para  resguardar  o
interesse público sempre subjacente, competindo-lhes especificamente:



I - À SECULT:

a)  Gerenciar  e  coordenar  as  ações  concernentes  ao  objeto  do  presente  Termo,
acompanhando e avaliando a adequada execução das atividades mediante avaliação
dos Relatórios mensais e trimestrais.

b)  Efetuar a abertura de conta bancária específica para fins de repasse das Bolsas,
efetivando, inclusive,  todas as diligências necessárias à expedição dos respectivos
cartões bancários. 

c) Promover a capacitação dos Bolsistas selecionados, proposta no Projeto Talentos
do Ceará.

d) Instaurar o devido processo administrativo com vistas a apurar eventuais denúncias
ou em razão de constatação de desempenho insatisfatório do bolsista, garantindo a
este o direito de defesa.

e) Efetivar a suspensão ou cancelamento da Bolsa nos casos previstos.

f) Proceder a convocação de bolsista substituto, se for o caso.

g) Remeter ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social  do FECOP todos
os documentos e demandas correlatas oriundas do Projeto Talentos do Ceará – 2007.

II - AOS BOSISTAS DA CATEGORIA AGENTES REGIONAIS:

a) Cumprir horário de expediente de 08 horas diárias nos escritórios executivos dos
Fóruns Regionais de Turismo, Cultura e Esporte, localizados nos municípios sedes,
revesando-se entre estes e os respectivos municípios em que foram selecionados. O
bolsista será acompanhado pela Comissão Técnica da SECULT. 

b)  Participar  em  todas  as  fases  da  Capacitação  propostas  pela  SECULT,  que
acontecerá durante o período de execução do Projeto.

c) Elaborar relatórios mensais contendo o resumo das atividades realizadas.

d) Participar de reuniões trimestrais promovidas pela Comissão Técnica da SECULT. 

e)  Colaborar  na  elaboração  do  relatório  trimestral  do  Projeto,  na  forma  que  for
determinada  pela Comissão Técnica da SECULT.

f)  Participar  das  atividades  de  promoção  da  cultura  em sua  localidade,  região  ou
Estado, quando solicitados pela Secretaria da Cultura.

g) O bolsista deverá atuar junto aos Fóruns Regionais, na articulação e mobilização do
poder público e da comunidade artística para o desenvolvimento das políticas públicas
relacionadas a cultura.



h) Na hipótese de mudança de Cidade ou bairro, ou necessitando o Bolsista de afastar-
se temporariamente do Projeto em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior
deverá o mesmo, por escrito, comunicar o fato diretamente à Coordenação Geral do
Projeto – SECULT objetivando a tomada das devidas providencias junto às famílias
atendidas e demais procedimentos  para possível substituição de bolsista.

i)  Os  beneficiados  com  as  Bolsas  comprometem-se  a  realizar  com  probidade  e
eficiência  todas  as  ações  estabelecidas  neste  Termo  de  Cooperação  Técnica-
Financeira.

CLÁUSULA QUARTA – DAS BOLSAS CONCEDIDAS

4.1.  Conforme os  critérios  estabelecidos  no  Projeto  Talentos  do  Ceará,  ao  Agente
Regional  será  paga,  mensalmente,  uma Bolsa  no  valor  de  R$ 500,00  (quinhentos
reais), cujo repasse se dará através de cartão bancário destinado exclusivamente para
o fim de pagamento da bolsa.

4.2.  As despesas com a execução do presente Termo de Cooperação correrão por
conta  da  Secretaria  da  Cultura  do  Estado  do  Ceará,  na  dotação  orçamentária
nº______________, cujos valores serão oriundos do Fundo Estadual de Combate a
Pobreza - FECOP.
 
4.3.  O presente  Termo  de  Cooperação  entrará  em vigor  a  partir  da  data  de  sua
assinatura e terá duração de 12 (doze) meses,  permitida uma única prorrogação por
igual  período,  mediante  a  comprovação  de  aproveitamento  do  bolsista  e  da
necessidade de mais esse período, fornecida por parecer técnico da SECULT.

4.4.  A  prorrogação  das  Bolsas  se  dará  através  de  Termo  Aditivo  ao  presente
Instrumento ressalvando-se a disponibilidade orçamentária do FECOP.

4.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando não for cumprida a obrigatoriedade
de participação na elaboração dos relatórios, no caso de verificação de desempenho
insuficiente, sendo este fato determinante  também para o cancelamento da bolsa, de
acordo com avaliação da Comissão Técnica da SECULT, sendo encaminhado parecer
ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social do FECOP.

CLÁUSULA QUINTA - DO CARTÃO BANCÁRIO

5.1. A SECULT entregará aos bolsistas do Projeto Talentos do Ceará cartão bancário
para fins de recebimento da Bolsa elencada na Cláusula Quarta retro cuja guarda,
manutenção e utilização serão de exclusiva responsabilidade do bolsista, não podendo
ser  atribuídos à  SECULT quaisquer  prejuízos  advindos  da má utilização,  perda ou
roubo do mesmo.

5.2. Em caso de perda ou roubo do cartão, o bolsista deverá registrar o ocorrido junto à
Delegacia  de  Polícia  mais  próxima  de  sua  residência,  bem  como,  mediante  a
apresentação  do  Boletim  de  Ocorrência  –  BO,  solicitar  segunda  via  do  cartão  no
Banco.



5.3. A senha do cartão é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva
do bolsista qualquer conseqüência resultante de divulgação da mesma.

5.4. As tarifas oriundas de manutenção da conta são de inteira responsabilidade do
bolsista.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA:

6.1. Serão desligados do Projeto Talentos do Ceará os bolsistas que:

a) Descumprirem as obrigações assumidas no presente termo e não participarem das
atividades nele definidos;

b)  Transferirem  sua  residência,  independente  dos  motivos  que  a  ensejaram,  para
Bairro ou Município diverso daquele para o qual foram selecionados;

c)  Que  apresentarem desempenho  considerado  insuficiente,  segundo  avaliação  da
Comissão Técnica da SECULT.

6.2.  Excetuam-se das condições previstas na alínea “b” desta Cláusula as alterações
de domicílio  relacionadas com a melhoria  do  desempenho profissional  do bolsista,
desde que previamente analisada pela Comissão Técnica da SECULT e aprovada pelo
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social.

6.3. Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo bolsista,
seja através de denúncia ou mediante o resultado dos relatórios de desempenho, será
instaurado  o  devido  processo  administrativo,  concedendo  ao  mesmo  o  direito  de
defesa.

6.4.  Concluindo o processo administrativo  pelo afastamento do bolsista,  a SECULT
sustará,  de  imediato,  o  pagamento  da  Bolsa  concedida.  Havendo  configuração  de
danos ao Estado ou a terceiros, a SECULT remeterá o feito para o conhecimento da
Procuradoria Geral do Estado com vistas a instauração do devido processo judicial.  

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA RESCISÃO

7.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer
tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por
inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Termo,
ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as
responsabilidades  das  obrigações  decorrentes  do  prazo  em  que  tenha  vigido  e
creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULOITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. Para que produza seus efeitos jurídicos, o extrato deste Termo deverá ser levado à
publicação, pela SECULT, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil  do mês
subseqüente à assinatura deste Instrumento.



CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza – Ceará como for competente  para
dirimir  quaisquer  dúvidas  e  litígios  oriundos  do  presente  Termo,  com exclusão  de
qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo  as  partes  obrigam-se  ao  total  e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que, na presença
das 02 (duas) testemunhas que também o assinam, produza seus jurídicos e legais
efeitos.

Fortaleza, ____ de ___________ de _____________.

____________________________                   ___________________________
Francisco Auto Filho                                           Nome do Bolsista
Secretário da Cultura                                          Bolsista do Projeto Talentos do Ceará



BOLSA ARTISTA
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TERMO  DE   COOPERAÇÃO  TÉCNICA
FINANCEIRA QUE CELEBRAM O ESTADO
DO  CEARÁ,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
DA  CULTURA  E  (NOME  DO  BOLSISTA)
PARA  OS  FINS  QUE  ABAIXO  SE
ESPECIFICAM.

O  Estado  do  Ceará ,  através  da  Secretaria  da  Cultura  -  SECULT ,  C.N.P.J  Nº
07.954.555/0001-11, situada na Av. Barão de Studart, n.º 505, Meireles, nesta Capital,
doravante  denominada  SECULT,  neste  ato  representada  por  seu  Secretário,
FRANCISCO AUTO FILHO ,  brasileiro, portador do CPF N.º 016.648.403-20, RG nº
99025005200, residente e domiciliado nesta Capital, e (Qualificação do (a) Bolsista),
doravante  denominado  BOLSA  ARTISTA,  devidamente  selecionado  no  I  Edital
Talentos do Ceará – 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em _____ de _______
de 2007, RESOLVEM, firmar o  presente Termo de Cooperação Técnico Financeira
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1.  O presente Termo de Cooperação fundamenta-se, no que lhe for aplicável, nas
disposições contidas na Lei Complementar nº 37/2003 (FECOP), na Lei Federal N.º
8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  posteriores  alterações,  na  Instrução
Normativa  Conjunta  nº  001/2005/SECON/SEFAZ/SEPLAN  e nas disposições do I
Edital Talentos do Ceará - 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em ____ de
______de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Compromisso consiste no estabelecimento de um
programa  cooperativo,  através  da  concessão  de  Bolsas  mensais,  objetivando  a
realização do Projeto Talentos do Ceará – 2007  o qual tem por finalidade  colaborar
com o desenvolvimento humano através das artes e da cultura, mediante ações de
combate à pobreza, nos Municípios do Ceará e bairros de Fortaleza.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1  Para a consecução do objetivo comum às partes, estas obrigam-se a velar pela
eficiência e pelo cumprimento dos encargos ora assumidos para resguardar o interesse
público sempre subjacente, competindo-lhes especificamente:



I - À SECULT:

a)  Gerenciar  e  coordenar  as  ações  concernentes  ao  objeto  do  presente  Termo,
acompanhando e avaliando a adequada execução das atividades mediante avaliação
dos Relatórios mensais e trimestrais.

b)  Efetuar a abertura de conta bancária específica para fins de repasse das Bolsas,
efetivando, inclusive,  todas as diligências necessárias à expedição dos respectivos
cartões bancários. 

c) Promover a capacitação dos Bolsistas selecionados, proposta no Projeto Talentos
do Ceará.

d) Instaurar o devido processo administrativo com vistas a apurar eventuais denúncias
ou em razão de constatação de desempenho insatisfatório do bolsista, garantindo a
este o direito de defesa.

e) Efetivar a suspensão ou cancelamento da Bolsa nos casos previstos.

f) Proceder a convocação de bolsista substituto, se for o caso.

g) Remeter ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social  do FECOP todos
os documentos e demandas correlatas oriundas do Projeto Talentos do Ceará – 2007.

II - AOS BOSISTAS DA CATEGORIA BOLSA ARTISTA:

a)  Repassar  seus  conhecimentos  artísticos  a  alunos  e  jovens  do  município/bairro,
como  forma  de  promoção  do  respeito  e  manutenção  das  atividades  artísticas
tradicionais.

b) Ministrar oficinas para jovens e adultos nas comunidades e participar das produções,
oficinas, reuniões, e demais atividades culturais, nas suas respectivas localidades.

c)  Participar  em  todas  as  fases  da  Capacitação  propostas  pela  SECULT,  que
acontecerá durante o período de execução do Projeto.

d) Participar das reuniões periódicas convocadas pelo grupo ou pela SECULT para
planejamento estratégico das atividades.

e) Participar de reuniões trimestrais promovidas pela Comissão Técnica da SECULT. 

f) Elaborar relatório mensal contendo o relato das atividades executadas pelo bolsista e
enviar para os Agentes Culturais selecionados na sua localidade.

g)  Colaborar  na  elaboração  do  relatório  trimestral  do  Projeto,  na  forma  que  for
determinada  pela Comissão Técnica da SECULT.

h)  Participar  das  atividades  de  promoção da  cultura  em sua  localidade,  região  ou
Estado, quando solicitados pela Secretaria da Cultura.



i) Na hipótese de mudança de Cidade ou bairro, ou necessitando o Bolsista de afastar-
se temporariamente do Projeto em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior
deverá o mesmo, por escrito, comunicar o fato diretamente à Coordenação Geral do
Projeto – SECULT objetivando a tomada das devidas providencias junto às famílias
atendidas e demais procedimentos  para possível substituição de bolsista.

j)  Os  beneficiados  com  as  Bolsas  comprometem-se  a  realizar  com  probidade  e
eficiência  todas  as  ações  estabelecidas  neste  Termo  de  Cooperação  Técnica-
Financeira.
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS BOLSAS CONCEDIDAS

4.1. Conforme os critérios estabelecidos no Projeto Talentos do Ceará, ao Bolsa Artista
será paga, mensalmente,  uma Bolsa no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais), cujo repasse se dará através de cartão bancário destinado exclusivamente para
o fim de pagamento da bolsa.

4.2.  As despesas com a execução do presente Termo de Cooperação correrão por
conta  da  Secretaria  da  Cultura  do  Estado  do  Ceará,  na  dotação  orçamentária
nº______________, cujos valores serão oriundos do Fundo Estadual de Combate a
Pobreza - FECOP.
 
4.3.  O presente  Termo  de  Cooperação  entrará  em vigor  a  partir  da  data  de  sua
assinatura e terá duração de 12 (doze) meses,  permitida uma única prorrogação por
igual  período,  mediante  a  comprovação  de  aproveitamento  do  bolsista  e  da
necessidade de mais esse período, fornecida por parecer técnico da SECULT.

4.4.  A  prorrogação  das  Bolsas  se  dará  através  de  Termo  Aditivo  ao  presente
Instrumento ressalvando-se a disponibilidade orçamentária do FECOP.

4.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando não for cumprida a obrigatoriedade
de participação na elaboração dos relatórios, no caso de verificação de desempenho
insuficiente, sendo este fato determinante  também para o cancelamento da bolsa, de
acordo com avaliação da Comissão Técnica da SECULT, sendo encaminhado parecer
ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social do FECOP.

CLÁUSULA QUINTA - DO CARTÃO BANCÁRIO

5.1. A SECULT entregará aos bolsistas do Projeto Talentos do Ceará cartão bancário
para fins de recebimento da Bolsa elencada na Cláusula Quarta retro cuja guarda,
manutenção e utilização serão de exclusiva responsabilidade do bolsista, não podendo
ser  atribuídos à  SECULT quaisquer  prejuízos  advindos  da má utilização,  perda ou
roubo do mesmo.

5.2. Em caso de perda ou roubo do cartão, o bolsista deverá registrar o ocorrido junto à
Delegacia  de  Polícia  mais  próxima  de  sua  residência,  bem  como,  mediante  a
apresentação  do  Boletim  de  Ocorrência  –  BO,  solicitar  segunda  via  do  cartão  no
Banco.



5.3. A senha do cartão é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva
do bolsista qualquer conseqüência resultante de divulgação da mesma.

5.4. As tarifas oriundas de manutenção da conta são de inteira responsabilidade do
bolsista.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA:

6.1. Serão desligados do Projeto Talentos do Ceará os bolsistas que:

a) Descumprirem as obrigações assumidas no presente termo e não participarem das
atividades nele definidos;

b)  Transferirem  sua  residência,  independente  dos  motivos  que  a  ensejaram,  para
Bairro ou Município diverso daquele para o qual foram selecionados;

c)  Que  apresentarem desempenho  considerado  insuficiente,  segundo  avaliação  da
Comissão Técnica da SECULT.

6.2.  Excetuam-se das condições previstas na alínea “b” desta Cláusula as alterações
de domicílio  relacionadas com a melhoria  do  desempenho profissional  do bolsista,
desde que previamente analisada pela Comissão Técnica da SECULT e aprovada pelo
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social.

6.3. Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo bolsista,
seja através de denúncia ou mediante o resultado dos relatórios de desempenho, será
instaurado  o  devido  processo  administrativo,  concedendo  ao  mesmo  o  direito  de
defesa.

6.4.  Concluindo o processo administrativo  pelo afastamento do bolsista,  a SECULT
sustará,  de  imediato,  o  pagamento  da  Bolsa  concedida.  Havendo  configuração  de
danos ao Estado ou a terceiros, a SECULT remeterá o feito para o conhecimento da
Procuradoria Geral do Estado com vistas a instauração do devido processo judicial.  

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA RESCISÃO

7.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer
tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por
inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Termo,
ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as
responsabilidades  das  obrigações  decorrentes  do  prazo  em  que  tenha  vigido  e
creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. Para que produza seus efeitos jurídicos, o extrato deste Termo deverá ser levado à
publicação, pela SECULT, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil  do mês
subseqüente à assinatura deste Instrumento.



CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza – Ceará como for competente  para
dirimir  quaisquer  dúvidas  e  litígios  oriundos  do  presente  Termo,  com exclusão  de
qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo  as  partes  obrigam-se  ao  total  e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que, na presença
das 02 (duas) testemunhas que também o assinam, produza seus jurídicos e legais
efeitos.

Fortaleza, ____ de ___________ de _____________.

____________________________                ___________________________
Francisco Auto Filho                                       Nome do Bolsista
Secretário da Cultura                                      Bolsista do Projeto Talentos do Ceará
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TERMO  DE   COOPERAÇÃO  TÉCNICA
FINANCEIRA QUE CELEBRAM O ESTADO
DO  CEARÁ,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
DA  CULTURA  E  (NOME  DO  BOLSISTA)
PARA  OS  FINS  QUE  ABAIXO  SE
ESPECIFICAM.

O  Estado  do  Ceará ,  através  da  Secretaria  da  Cultura  -  SECULT ,  C.N.P.J  Nº
07.954.555/0001-11, situada na Av. Barão de Studart, n.º 505, Meireles, nesta Capital,
doravante  denominada  SECULT,  neste  ato  representada  por  seu  Secretário,
FRANCISCO AUTO FILHO ,  brasileiro, portador do CPF N.º 016.648.403-20, RG nº
99025005200, residente e domiciliado nesta Capital, e (Qualificação do (a) Bolsista) (e
do representante legal,  caso o bolsista tenha idade entre 16 e 18 anos), doravante
denominado  AGENTE CULTURAL,  devidamente selecionado no I Edital Talentos do
Ceará – 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em _____ de _______ de 2007,
RESOLVEM, firmar o presente Termo de Cooperação Técnico Financeira mediante as
Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1.  O presente Termo de Cooperação fundamenta-se, no que lhe for aplicável, nas
disposições contidas na Lei Complementar nº 37/2003 (FECOP), na Lei Federal N.º
8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  posteriores  alterações,  na  Instrução
Normativa  Conjunta  nº  001/2005/SECON/SEFAZ/SEPLAN  e nas disposições do I
Edital Talentos do Ceará - 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em ____ de
______de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Compromisso consiste no estabelecimento de um
programa  cooperativo,  através  da  concessão  de  Bolsas  mensais,  objetivando  a
realização do Projeto Talentos do Ceará – 2007  o qual tem por finalidade  colaborar
com o desenvolvimento humano através das artes e da cultura, mediante ações de
combate à pobreza, nos Municípios do Ceará e bairros de Fortaleza.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1  Para a consecução do objetivo comum às partes, estas obrigam-se a velar pela
eficiência  e  pelo  cumprimento  dos  encargos  ora  assumidos  para  resguardar  o
interesse público sempre subjacente, competindo-lhes especificamente:



I - À SECULT:

a)  Gerenciar  e  coordenar  as  ações  concernentes  ao  objeto  do  presente  Termo,
acompanhando e avaliando a adequada execução das atividades mediante avaliação
dos Relatórios mensais e trimestrais.

b)  Efetuar a abertura de conta bancária específica para fins de repasse das Bolsas,
efetivando, inclusive,  todas as diligências necessárias à expedição dos respectivos
cartões bancários. 

c) Promover a capacitação dos Bolsistas selecionados, proposta no Projeto Talentos
do Ceará.

d) Instaurar o devido processo administrativo com vistas a apurar eventuais denúncias
ou em razão de constatação de desempenho insatisfatório do bolsista, garantindo a
este o direito de defesa.

e) Efetivar a suspensão ou cancelamento da Bolsa nos casos previstos.

f) Proceder a convocação de bolsista substituto, se for o caso.

g) Remeter ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social  do FECOP todos
os documentos e demandas correlatas oriundas do Projeto Talentos do Ceará – 2007.

II - AOS BOSISTAS DA CATEGORIA AGENTES CULTURAIS:

a)  Elaborar  e  enviar  para  SECULT,   relatórios  mensais   contendo  o  relato  das
atividades do grupo em suas respectivas localidades.

b) Articular e mobilizar as produções, oficinas, reuniões, e demais atividades culturais,
nas suas respectivas localidades.

b)  Participar  em  todas  as  fases  da  Capacitação  propostas  pela  SECULT,  que
acontecerá durante o período de execução do Projeto.

c)  Realizar  reuniões  periódicas  com  em  suas  respectivas  localidades  para
planejamento estratégico das atividades conforme estabelecido pela Comissão Técnica
da SECULT . 

d) Participar de reuniões trimestrais promovidas pela Comissão Técnica da SECULT. 

e)  Colaborar  na  elaboração  do  relatório  trimestral  do  Projeto,  na  forma  que  for
determinada  pela Comissão Técnica da SECULT.

f)  Participar  das  atividades  de  promoção  da  cultura  em sua  localidade,  região  ou
Estado, quando solicitados pela Secretaria da Cultura.



g) Na hipótese de mudança de Cidade ou bairro, ou necessitando o Bolsista de afastar-
se temporariamente do Projeto em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior
deverá o mesmo, por escrito, comunicar o fato diretamente à Coordenação Geral do
Projeto – SECULT objetivando a tomada das devidas providencias junto às famílias
atendidas e demais procedimentos para possível substituição de bolsista.

h)  Os  beneficiados  com  as  Bolsas  comprometem-se  a  realizar  com  probidade  e
eficiência  todas  as  ações  estabelecidas  neste  Termo  de  Cooperação  Técnica-
Financeira.

CLÁUSULA QUARTA – DAS BOLSAS CONCEDIDAS

4.1.  Conforme os  critérios  estabelecidos  no  Projeto  Talentos  do  Ceará,  ao  Agente
Cultural  será  paga,  mensalmente,  uma Bolsa  no  valor  de  R$  350,00  (trezentos  e
cinquenta  reais),  cujo  repasse  se  dará  através  de  cartão  bancário  destinado
exclusivamente para o fim de pagamento da bolsa.

4.2.  As despesas com a execução do presente Termo de Cooperação correrão por
conta  da  Secretaria  da  Cultura  do  Estado  do  Ceará,  na  dotação  orçamentária
nº______________, cujos valores serão oriundos do Fundo Estadual de Combate a
Pobreza - FECOP.
 
4.3.  O presente  Termo  de  Cooperação  entrará  em vigor  a  partir  da  data  de  sua
assinatura e terá duração de 12 (doze) meses,  permitida uma única prorrogação por
igual  período,  mediante  a  comprovação  de  aproveitamento  do  bolsista  e  da
necessidade de mais esse período, fornecida por parecer técnico da SECULT.

4.4.  A  prorrogação  das  Bolsas  se  dará  através  de  Termo  Aditivo  ao  presente
Instrumento ressalvando-se a disponibilidade orçamentária do FECOP.

4.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando não for cumprida a obrigatoriedade
de participação na elaboração dos relatórios, no caso de verificação de desempenho
insuficiente, sendo este fato determinante  também para o cancelamento da bolsa, de
acordo com avaliação da Comissão Técnica da SECULT, sendo encaminhado parecer
ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social do FECOP.

CLÁUSULA QUINTA - DO CARTÃO BANCÁRIO

5.1. A SECULT entregará aos bolsistas do Projeto Talentos do Ceará cartão bancário
para fins de recebimento da Bolsa elencada na Cláusula Quarta retro cuja guarda,
manutenção e utilização serão de exclusiva responsabilidade do bolsista, não podendo
ser  atribuídos à  SECULT quaisquer  prejuízos  advindos  da má utilização,  perda ou
roubo do mesmo.

5.2. Em caso de perda ou roubo do cartão, o bolsista deverá registrar o ocorrido junto à
Delegacia  de  Polícia  mais  próxima  de  sua  residência,  bem  como,  mediante  a
apresentação  do  Boletim  de  Ocorrência  –  BO,  solicitar  segunda  via  do  cartão  no
Banco.



5.3. A senha do cartão é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva
do bolsista qualquer conseqüência resultante de divulgação da mesma.

5.4. As tarifas oriundas de manutenção da conta são de inteira responsabilidade do
bolsista.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA:

6.1. Serão desligados do Projeto Talentos do Ceará os bolsistas que:

a) Descumprirem as obrigações assumidas no presente termo e não participarem das
atividades nele definidos;

b)  Transferirem  sua  residência,  independente  dos  motivos  que  a  ensejaram,  para
Bairro ou Município diverso daquele para o qual foram selecionados;

c)  Que  apresentarem desempenho  considerado  insuficiente,  segundo  avaliação  da
Comissão Técnica da SECULT.

6.2.  Excetuam-se das condições previstas na alínea “b” desta Cláusula as alterações
de domicílio  relacionadas com a melhoria  do  desempenho profissional  do bolsista,
desde que previamente analisada pela Comissão Técnica da SECULT e aprovada pelo
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social.

6.3. Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo bolsista,
seja através de denúncia ou mediante o resultado dos relatórios de desempenho, será
instaurado  o  devido  processo  administrativo,  concedendo  ao  mesmo  o  direito  de
defesa.

6.4.  Concluindo o processo administrativo  pelo afastamento do bolsista,  a SECULT
sustará,  de  imediato,  o  pagamento  da  Bolsa  concedida.  Havendo  configuração  de
danos ao Estado ou a terceiros, a SECULT remeterá o feito para o conhecimento da
Procuradoria Geral do Estado com vistas a instauração do devido processo judicial.  

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA RESCISÃO

7.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer
tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por
inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Termo,
ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as
responsabilidades  das  obrigações  decorrentes  do  prazo  em  que  tenha  vigido  e
creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.



CLÁUSULOITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. Para que produza seus efeitos jurídicos, o extrato deste Termo deverá ser levado à
publicação, pela SECULT, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil  do mês
subseqüente à assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza – Ceará como for competente  para
dirimir  quaisquer  dúvidas  e  litígios  oriundos  do  presente  Termo,  com exclusão  de
qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo  as  partes  obrigam-se  ao  total  e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que, na presença
das 02 (duas) testemunhas que também o assinam, produza seus jurídicos e legais
efeitos.

Fortaleza, ____ de ___________ de _____________.

____________________________                   _____________________________
Francisco Auto Filho                                          Nome do Bolsista
Secretário da Cultura                                         Bolsista do Projeto Talentos do Ceará

                                                                           _____________________________

                                                                           Representante Legal

                                                                           (Para bolsistas com idade entre 16 e 18

                                                                                  anos)
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TERMO  DE   COOPERAÇÃO  TÉCNICA
FINANCEIRA QUE CELEBRAM O ESTADO
DO  CEARÁ,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
DA  CULTURA  E  (NOME  DO  BOLSISTA)
PARA  OS  FINS  QUE  ABAIXO  SE
ESPECIFICAM.

O  Estado  do  Ceará ,  através  da  Secretaria  da  Cultura  -  SECULT ,  C.N.P.J  Nº
07.954.555/0001-11, situada na Av. Barão de Studart, n.º 505, Meireles, nesta Capital,
doravante  denominada  SECULT,  neste  ato  representada  por  seu  Secretário,
FRANCISCO AUTO FILHO ,  brasileiro, portador do CPF N.º 016.648.403-20, RG nº
99025005200, residente e domiciliado nesta Capital, e (Qualificação do (a) Bolsista),
doravante  denominado  BOLSA  MEMÓRIA,  devidamente  selecionado  no  I  Edital
Talentos do Ceará – 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em _____ de _______
de 2007, RESOLVEM, firmar o  presente Termo de Cooperação Técnico Financeira
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1.  O presente Termo de Cooperação fundamenta-se, no que lhe for aplicável, nas
disposições contidas na Lei Complementar nº 37/2003 (FECOP), na Lei Federal N.º
8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  posteriores  alterações,  na  Instrução
Normativa  Conjunta  nº  001/2005/SECON/SEFAZ/SEPLAN  e nas disposições do I
Edital Talentos do Ceará - 2007, publicado no Diário Oficial do Estado em ____ de
______de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Compromisso consiste no estabelecimento de um
programa  cooperativo,  através  da  concessão  de  Bolsas  mensais,  objetivando  a
realização do Projeto Talentos do Ceará – 2007  o qual tem por finalidade  colaborar
com o desenvolvimento humano através das artes e da cultura, mediante ações de
combate à pobreza, nos Municípios do Ceará e bairros de Fortaleza.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1.  Para a consecução do objetivo comum às partes, estas obrigam-se a velar pela
eficiência  e  pelo  cumprimento  dos  encargos  ora  assumidos  para  resguardar  o
interesse público sempre subjacente, competindo-lhes especificamente:



I - À SECULT:

a)  Gerenciar  e  coordenar  as  ações  concernentes  ao  objeto  do  presente  Termo,
acompanhando e avaliando a adequada execução das atividades mediante avaliação
dos Relatórios mensais e trimestrais.

b)  Efetuar a abertura de conta bancária específica para fins de repasse das Bolsas,
efetivando, inclusive,  todas as diligências necessárias à expedição dos respectivos
cartões bancários. 

c) Promover a capacitação dos Bolsistas selecionados, proposta no Projeto Talentos
do Ceará.

d) Instaurar o devido processo administrativo com vistas a apurar eventuais denúncias
ou em razão de constatação de desempenho insatisfatório do bolsista, garantindo a
este o direito de defesa.

e) Efetivar a suspensão ou cancelamento da Bolsa nos casos previstos.

f) Proceder a convocação de bolsista substituto, se for o caso.

g) Remeter ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social  do FECOP todos
os documentos e demandas correlatas oriundas do Projeto Talentos do Ceará – 2007.

II - AOS BOSISTAS DA CATEGORIA BOLSA MEMÓRIA:

a) Repassar seus conhecimentos para comunidade, pesquisadores e agentes culturais
que estejam desenvolvendo trabalho de pesquisa e documentação da memória de sua
localidade.

b) Ministrar oficinas para jovens e adultos nas comunidades e participar das produções,
oficinas, reuniões, e demais atividades culturais, nas suas respectivas localidades.

c)  Participar  em  todas  as  fases  da  Capacitação  propostas  pela  SECULT,  que
acontecerá durante o período de execução do Projeto.

d) Participar das reuniões periódicas convocadas pelo grupo ou pela SECULT para
planejamento estratégico das atividades.

e) Participar de reuniões trimestrais promovidas pela Comissão Técnica da SECULT. 

f) Elaborar relatório mensal contendo o relato das atividades executadas pelo bolsista e
enviar para os Agentes Culturais selecionados na sua localidade.

g)  Colaborar  na  elaboração  do  relatório  trimestral  do  Projeto,  na  forma  que  for
determinada  pela Comissão Técnica da SECULT.

h)  Participar  das  atividades  de  promoção da  cultura  em sua  localidade,  região  ou
Estado, quando solicitados pela Secretaria da Cultura.



i) Na hipótese de mudança de Cidade ou bairro, ou necessitando o Bolsista de afastar-
se temporariamente do Projeto em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior
deverá o mesmo, por escrito, comunicar o fato diretamente à Coordenação Geral do
Projeto – SECULT objetivando a tomada das devidas providencias junto às famílias
atendidas e demais procedimentos para possível substituição de bolsista.

j)  Os  beneficiados  com  as  Bolsas  comprometem-se  a  realizar  com  probidade  e
eficiência  todas  as  ações  estabelecidas  neste  Termo  de  Cooperação  Técnica-
Financeira do Bolsista.
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS BOLSAS CONCEDIDAS

4.1.  Conforme  os  critérios  estabelecidos  no  Projeto  Talentos  do  Ceará,  ao  Bolsa
Memória será paga, mensalmente, uma Bolsa no valor de R$ 170,00 (cento e setenta
reais), cujo repasse se dará através de cartão bancário destinado exclusivamente para
o fim de pagamento da bolsa.

4.2.  As despesas com a execução do presente Termo de Cooperação correrão por
conta  da  Secretaria  da  Cultura  do  Estado  do  Ceará  na  dotação  orçamentária
nº______________, cujos valores serão oriundos do Fundo Estadual de Combate a
Pobreza - FECOP.
 
4.3.  O presente  Termo  de  Cooperação  entrará  em vigor  a  partir  da  data  de  sua
assinatura e terá duração de 12 (doze) meses,  permitida uma única prorrogação por
igual  período,  mediante  a  comprovação  de  aproveitamento  do  bolsista  e  da
necessidade de mais esse período, fornecida por parecer técnico da SECULT.

4.4.  A  prorrogação  das  Bolsas  se  dará  através  de  Termo  Aditivo  ao  presente
Instrumento ressalvando-se a disponibilidade orçamentária do FECOP.

4.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando não for cumprida a obrigatoriedade
de participação na elaboração dos relatórios, no caso de verificação de desempenho
insuficiente, sendo este fato determinante  também para o cancelamento da bolsa, de
acordo com avaliação da Comissão Técnica da SECULT, sendo encaminhado parecer
ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social do FECOP.

CLÁUSULA QUINTA - DO CARTÃO BANCÁRIO

5.1. A SECULT entregará aos bolsistas do Projeto Talentos do Ceará cartão bancário
para fins de recebimento da Bolsa elencada na Cláusula Quarta retro cuja guarda,
manutenção e utilização serão de exclusiva responsabilidade do bolsista, não podendo
ser  atribuídos à  SECULT quaisquer  prejuízos  advindos  da má utilização,  perda ou
roubo do mesmo.

5.2. Em caso de perda ou roubo do cartão, o bolsista deverá registrar o ocorrido junto à
Delegacia  de  Polícia  mais  próxima  de  sua  residência,  bem  como,  mediante  a
apresentação  do  Boletim  de  Ocorrência  –  BO,  solicitar  segunda  via  do  cartão  no
Banco.



5.3. A senha do cartão é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva
do bolsista qualquer conseqüência resultante de divulgação da mesma.

5.4. As tarifas oriundas de manutenção da conta são de inteira responsabilidade do
bolsista.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA:

6.1. Serão desligados do Projeto Talentos do Ceará os bolsistas que:

a) Descumprirem as obrigações assumidas no presente termo e não participarem das
atividades nele definidos;

b)  Transferirem  sua  residência,  independente  dos  motivos  que  a  ensejaram,  para
Bairro ou Município diverso daquele para o qual foram selecionados;

c)  Que  apresentarem desempenho  considerado  insuficiente,  segundo  avaliação  da
Comissão Técnica da SECULT.

6.2.  Excetuam-se das condições previstas na alínea “b” desta Cláusula as alterações
de domicílio  relacionadas com a melhoria  do  desempenho profissional  do bolsista,
desde que previamente analisada pela Comissão Técnica da SECULT e aprovada pelo
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social.

6.3. Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo bolsista,
seja através de denúncia ou mediante o resultado dos relatórios de desempenho, será
instaurado  o  devido  processo  administrativo,  concedendo  ao  mesmo  o  direito  de
defesa.

6.4.  Concluindo o processo administrativo  pelo afastamento do bolsista,  a SECULT
sustará,  de  imediato,  o  pagamento  da  Bolsa  concedida.  Havendo  configuração  de
danos ao Estado ou a terceiros, a SECULT remeterá o feito para o conhecimento da
Procuradoria Geral do Estado com vistas a instauração do devido processo judicial.  

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA RESCISÃO

7.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer
tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por
inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Termo,
ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as
responsabilidades  das  obrigações  decorrentes  do  prazo  em  que  tenha  vigido  e
creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULOITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. Para que produza seus efeitos jurídicos, o extrato deste Termo deverá ser levado à
publicação, pela SECULT, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil  do mês
subseqüente à assinatura deste Instrumento.



CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza – Ceará como for competente  para
dirimir  quaisquer  dúvidas  e  litígios  oriundos  do  presente  Termo,  com exclusão  de
qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo  as  partes  obrigam-se  ao  total  e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que, na presença
das 02 (duas) testemunhas que também o assinam, produza seus jurídicos e legais
efeitos.

Fortaleza, ____ de ___________ de _____________.

____________________________                   ___________________________
Francisco Auto Filho                                            Nome do Bolsista
Secretário da Cultura                                           Bolsista do Projeto Talentos do Ceará


