
 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA COM A COMISSÃO DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO 

 

O Instituto Dragão do Mar, tendo em vista o item 1.7 da Convocatória Arte em Rede, para 

seleção de Projetos Artísticos em Formato Digital para o ano de 2021/2022, convoca os 

proponentes para a verificação da condição de cotista com a comissão de 

Heteroidentificação, de acordo com as seguintes orientações: 

 

1 DATA E HORÁRIO DAS VERIFICAÇÕES 

1.1. Data: 19 de julho de 2021. 

1.2. Horários: Conforme o anexo I desta convocação, sendo vedada a troca de horário entre 

os participantes. 

 

2 DO LOCAL E REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES 

2.1. As verificações serão realizadas em ambiente virtual, por meio de plataforma 

disponibilizada pelo Theatro José de Alencar, cujo link de acesso será encaminhado ao e-

mail do proponente cotista informado no ato de inscrição, com pelo menos 01 (um) dia de 

antecedência. 

2.2. As verificações serão gravadas e realizadas por comissão de heteroidentificação, nos 

termos do subitem 2.8.2 da convocatória, obedecendo os grupos de proponentes 

estabelecidos no Anexo I desta convocatória. 

2.3. Os proponentes devem solicitar o ingresso na sala virtual cujo link será encaminhado 

por e-mail, no horário especificado no Anexo I desta convocatória. 

 

3. DAS INSTRUÇÕES PARA AS VERIFICAÇÕES DA CONDIÇÃO DE COTISTA 

3.1. Para o ingresso do(a) proponente no ambiente virtual, o mesmo deverá se identificar 

na respectiva sala pelo seu nome completo, a fim de que seja realizado o controle de 

ingresso por parte da equipe de suporte; 

3.2. Para análise das características fenotípicas os(as) proponentes deverão seguir as 

seguintes instruções: 

 

a) O (A) proponente deve possuir equipamento ou dispositivo com câmera que permita a sua 

visualização; 

 

b) O local onde o(a) proponente estiver deve ser iluminado; 

 



 

 

c) O (A) proponente não deverá estar com roupas e acessórios (como por exemplo, boné, 

chapéu, óculos escuros ou de grau) que dificultem a aferição das características fenotípicas 

(usar, preferencialmente, uma roupa que deixe os braços a mostra); 

 

d) O (A) proponente não deverá estar usando maquiagem; 

 

e) O (A) proponente deverá estar de costas para uma parede de única cor, 

(preferencialmente, branca ou de cor clara); 

 

f) O (A) proponente deverá apresentar no momento da aferição documento de identificação 

oficial com foto; 

 

g) O (A) proponente deverá dizer: “EU SOU [dizer o nome completo], INSCRITO NO CPF N° 

[dizer o número do CPF] E ME DECLARO [preto(a) ou pardo(a)]”. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR: 

4.1 O resultado preliminar das verificações realizadas pela Comissão de Heteroidentificação 

será divulgado no site www.editais.cultura.ce.gov.br, no dia 19 de julho de 2021. 

 

5. DO PRAZO PARA RECURSO: 

5.1 O (A) proponente que não concordar com o resultado preliminar das verificações de 

confirmação da sua condição de cotista poderá apresentar recurso até às 17h, do dia 20 de 

julho de 2021, através do e-mail arteemrede@gmail.com. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

6.1 O resultado final, considerando o julgamento dos recursos apresentados, será divulgado 

no site www.editais.cultura.ce.gov.br até o dia 21 de julho de 2021. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1 O Instituto Dragão do Mar não se responsabiliza pela não realização da verificação por 

motivo de ordem técnica do proponente, de falhas de comunicação, erros nos dados 

informados pelo(a) proponente, falhas de internet, bem como outros fatores que 

impossibilitem a conexão de internet no horário estipulado; 

7.2 As dúvidas eventualmente existentes quanto ao acesso à plataforma ou durante a 

realização desta, poderão ser dirimidas por meio do e-mail arteemrede@gmail.com; 

7.3 Durante a realização das verificações, não será permitida nenhuma espécie de 

comunicação entre os candidatos presentes na sala virtual; 
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7.4 O (A) proponente deverá observar todas as instruções contidas nesta convocação e na 

convocatória Arte em Rede para seleção de Projetos Artísticos em Formato Digital, ano 

2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, 16 de Julho de 2021. 

 

 

 

Lenildo Gomes 

 
Diretor de Articulação Institucional do IDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

RELAÇÃO DOS PROPONENTES APTOS À VERIFICAÇÃO, GRUPOS E HORÁRIOS 

DATA DE VERIFICAÇÃO: 19/07/2021 

 

 

GRUPO 
HORÁRIO 
(Oficial de 
Brasilia) 

Nome do(a) Proponente 
N° de 

Inscrição 

01 09h 

ADAILDO CAETANO on-2015991414 
ALDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS on-711705891 
ALVARO JANSEN VIANA DA SILVA on-1196485775 
AMANDA MONTEIRO SOARES on-1340987831 
ANA LÍDIA RODRIGUES LIMA on-1301341044 

02 09h20min. 

ARTHUR ALMEIDA DE MELO on-1245620276 
BIANCA DO CARMO CARDIAL on-110737073 
CARLOS ALBERTO ALENCAR DA 
SILVA 

on-175431667 

CAROLINE SOUSA BEZERRA on-1914341017 
CLEBER ALVES on-1800134763 

03 09h40min. 

COSMO DE SOUZA LIMA on-1418959049 
DANIEL COSTA VALENTIM on-2146876956 
ED NEY BORGES DIAS on-1692374117 
ELIZABETTE GOMES RODRIGUES - 
BETTE GOMES 

on-1180809910 

FRANCISCA TAINARA EUGENIO DA 
SILVA 

on-345943157 

04 10h 

FRANCISCO WESLEY FREITAS DO 
NASCIMENTO 

on-1628633614 

GERSON CARLOS MATIAS DE SOUSA on-1129046703 
IONARA DA SILVA SENA on-1432348155 
JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR on-1885575039 



 

 

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LIMA on-476442925 

05 10h20min. 

JOSÉ FLAVIO CHAGAS on-925796057 
JOSÉ MARCELO MACHADO DOS 
SANTOS 

on-465428646 

KELMA LUZIA NUNES OTAVIANO 
(KELMA ÌYEMOJA) 

on-1491436316 

LARA XEREZ PEIXOTO FERREIRA on-1653066922 
LUZIANNE PINHEIRO E SILVA on-635673127 

06 10h40min. 

MARIA APARECIDA DE SOUSA MOURA on-904829590 
MARIA CLAUDINEIDE ALVES MARIA 
MACÊDO 

on-1415553233 

MARIANA ANDREZZA DE SOUSA 
CHAVES 

on-1886711772 

MATHEUS DIAS AGUIAR on-176587698 
NAIRTON SANTOS PINHEIRO on-1630139485 

07 11h 

SUYANE OLIVEIRA SANTOS on-884313107 
SY GOMES BARBOSA on-1427957909 
TAIS FERREIRA on-1124842661 
VICTOR JESUS on-2124393152 
VICTÓRIA GRACIELA SOUZA DE 
ANDRADE 

on-1199424548 

VINICIOS ROCHA DE SOUZA on-772651317 

 

 

 

 

 


