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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SEMUC Nº 01/2018 

“INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL” 

 

O Município de João Neiva, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Juventude e Esporte - SEMUC, estabelece e divulga as normas para o Edital de Seleção 

Pública SEMUC Nº 01/2018 “Instrutor de Banda Marcial”, respeitando os princípios da 

transparência, isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, 

equilíbrio na distribuição dos recursos, gratuidade e acesso à inscrição. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Considera-se Banda Marcial o desenvolvimento de atividades ligadas à música, em 

forma de grupo de músicos instrumentais que geralmente apresentam-se ao ar livre e 

incorporam movimentos corporais - geralmente algum tipo de marcha - à sua 

apresentação musical. Esses grupos geralmente utilizam duas classes de instrumentos 

musicais: os metais e a percussão. Sua música geralmente tem um ritmo forte, adequado 

à marcha. 

1.2 A presente seleção compreenderá as seguintes fases: 

a. Inscrição: fase de recebimento das iniciativas; 

b. Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital de caráter 

eliminatório; 

c. Classificação: análise e avaliação das iniciativas, de caráter meritório, 

classificatório e eliminatório, à qual serão submetidos somente os candidatos 

habilitados na fase anterior; 

d. Homologação: resultado final do concurso, onde será publicado o candidato 

selecionado para contratação; 

e. Convocação: prazo no qual o selecionado encaminha a documentação 

complementar exigida pelo Edital para contratação; 

f. Acompanhamento: recebimento do relatório descritivo das atividades 

desenvolvidas. 

1.3 Entende-se por iniciativa cultural habilitada aquela que encaminhar, no momento da 

inscrição, a documentação obrigatória constante no presente regulamento. 

1.4 Entende-se por iniciativa cultural classificada aquela que obtiver na fase de seleção nota 

final mínima de 60 (sessenta) pontos, conforme critérios estabelecidos no item 10.1. 

1.5 Entende-se por iniciativa cultural selecionada aquela escolhida pela comissão de seleção 

para contratação, por ter obtido a maior nota, levando-se em conta os critérios de seleção 

e demais procedimentos previstos neste edital, e considerando a disponibilidade de 

recursos orçamentários previstos. 

2. DO OBJETO 

2.1 O edital visa a contratação de Instrutor de Banda Marcial, através da seleção de uma 

iniciativa, conforme modelo em anexo (Anexo 3), de pessoa física ou jurídica, que 

envolva o desenvolvimento de atividades ligadas à banda marcial. 
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3. DOS RECURSOS E DA GESTÃO 

3.1 O edital contará com recursos na ordem de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor a ser 

pago de acordo com carga horária do instrutor, recurso este oriundo do projeto/atividade 

029.101.1339200352.121 - “Incentivo à arte, música, valor e talentos através de 

oficinas”, do programa 0035 – “Desenvolvimento da Cultura”, do orçamento da 

SEMUC, do ano em exercício. 

3.2 Na hipótese de novas dotações orçamentárias de crédito suplementar, poderão ser 

concedidos mais contratações aos candidatos classificados, observando-se a ordem de 

pontuação e o prazo de vigência deste Edital. 

3.3 O valor pago para cada instrutor será de R$ 25,00 (vinte e cinto reais) por hora/aula. 

3.4 O material a ser utilizado nas oficinas é de inteira responsabilidade do candidato 

selecionado. 

3.5 A gestão do Edital será realizada pela equipe da SEMUC/PMJN. 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de João Neiva, na Av. 

Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva – ES, CEP 29.680-000, no horário das 7h 

às 11h e de 12h30 às 16h30 nos dias úteis, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

estabelecida no item 8, devendo a SEMUC/PMJN julgar e responder a impugnação em 

até 3 (três) dias úteis. 

4.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a SEMUC/PMJN quem 

não o fizer até o segundo dia que anteceder a data estabelecida no item 8 deste Edital, 

para a comunicação de eventuais falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3 A impugnação feita tempestivamente pelo candidato não impedirá de participar do 

processo de seleção, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 O prazo de vigência do presente edital será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação 

da Homologação do Resultado Final no Mural da Prefeitura, podendo ser prorrogado 

uma única vez por igual período. 

6. DOS CANDIDATOS 

6.1 Poderão concorrer no presente Edital: 

a. Pessoas físicas; e 

b. Pessoas jurídicas de natureza ou finalidade cultural e atuação no Município de 

João Neiva. 
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7. DAS VEDAÇÕES 

7.1 É vedada a participação de candidatos que: 

a. sejam pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade cultural;  

b. sejam pessoas jurídicas que não atuem no Município de João Neiva; 

c. estejam em mora, inadimplentes com as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal; 

d. estejam irregular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e. tenham débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

f. sejam pessoas jurídicas de direito público; e 

g. sejam membros da Comissão de Seleção ou respectivo cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

7.2 O candidato declara no Anexo 4 a não ocorrência das hipóteses previstas no item 7.1. 

7.3 As inscrições que incorrerem nas vedações do item 7 serão eliminadas. 

8. DAS INSCRIÇÕES 

8.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

8.2 Na hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato, todas as inscrições 

apresentadas por este candidato serão eliminadas. 

8.3 Se uma pessoa jurídica ou seu dirigente ou representante apresentarem candidaturas 

diferentes, todas as inscrições serão eliminadas. 

8.4 Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por candidatos diferentes, todas 

serão eliminadas em qualquer fase do Edital. 

8.5 O edital ficará disponível para consulta por um período de 30 (trinta) dias, 

compreendido entre os dias 01 de junho e 01 de julho de 2018. 

8.6 As inscrições ficarão disponíveis por um período de 5 (cinco) dias úteis, compreendido 

entre os dias 02 de julho e 06 de julho de 2018; pessoalmente ou por via postal, à 

escolha do candidato, conforme se segue: 

8.6.1 PESSOAMENTE: 

Protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de João Neiva – PMJN, 

localizada no endereço Av. Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva – ES; 

CEP: 29.680-000. A entrega deve ser feita de acordo com o horário de 

funcionamento vigente e destinada à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Juventude e Esporte - SEMUC. 

8.6.2 POR VIA POSTAL: 

Caso o candidato prefira realizar a inscrição por via postal, a mesma deverá ser 

enviada com aviso de recebimento obrigatório (AR) simples ou entrega rápida, 

para o endereço: 
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SEMUC Nº 01/2018  

“INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL” 

 

Prefeitura Municipal de João Neiva / SEMUC 

Av. Presidente Vargas, 157, Centro – João Neiva – ES 

CEP 29.680-000 

 

8.7 No caso previsto no item 8.6.2, somente serão aceitas inscrições cujo registro de 

postagem indique o período de inscrição definido no item 8. 

8.8 A SEMUC/PMJN não se responsabiliza pelo extravio de documentação decorrente de 

falha técnica, greve ou outro problema ocorrido com os meios escolhidos pelo candidato 

para o envio da inscrição. 

8.9 Para participar do Edital, os candidatos deverão fazer chegar à SEMUC/PMJN, pelas 

formas descritas no item 8 e seus subitens, os seguintes documentos, considerados 

obrigatórios para a habilitação da inscrição, observada a documentação: 

8.9.1 Pessoas jurídicas: 

a. Formulário de Inscrição (Anexo 1) respondido de forma escrita (à mão ou 

impressa) e devidamente assinado pelo(a) dirigente da Instituição; 

b. Declaração de participação (Anexo 2) devidamente assinada; 

c. Formulário do Projeto (Anexo 3); 

d. Um documento (Anexo 4) que autoriza a PMJN/SEMUC a divulgar as imagens 

e informações contidas na inscrição e que responsabiliza o candidato pelos 

documentos e materiais apresentados; 

e. Cópia simples da ata de eleição ou do termo de posse do dirigente em exercício; 

f. Cópia simples do estatuto da instituição e respectivas atualizações, se for o caso; 

e 

g. Cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação da 

Instituição no Município de João Neiva, tais como: cartazes, folders, fotografias 

ou material audiovisual (DVDs, CDs, folhetos, matérias de jornal, páginas da 

internet, outros materiais). 

8.9.2 Pessoas físicas: 

a. Formulário de Inscrição (Anexo 1) respondido de forma escrita (à mão ou 

impressa) e devidamente assinado; 

b. Declaração de Participação (Anexo 2) devidamente assinada; 

c. Formulário do Projeto (Anexo 3); 

d. Um documento (Anexo 4) que autoriza a PMJN/SEMUC a divulgar as imagens 

e informações contidas na inscrição e que responsabiliza o candidato pelos 

documentos e materiais apresentados; 

e. Currículo em que destaque seu histórico de atuação, além de informações 

profissionais. 

f. Cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a atuação do 
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proponente, tais como: cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual 

(DVDs, CDs, folhetos, matérias de jornal, páginas da internet, outros materiais). 

8.10 Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de 

anexos à inscrição depois de finalizada. Tampouco serão aceitas as inscrições que não 

se apresentem de acordo com os prazos e exigências do presente Regulamento. 

8.11 O ônus decorrente da participação nesta Seleção Pública, incluídas as despesas com 

cópias, serviços postais e emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do 

candidato. 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 À SEMUC/PMJN compete a habilitação dos candidatos, por meio de Comissão Técnica 

de Habilitação, especialmente designada para este fim. 

9.2 A candidatura que não for apresentada na forma e nos prazos estabelecidos no item 8 e 

seus subitens será inabilitada. 

9.3 O resultado inicial da etapa de Habilitação será divulgado pela SEMUC/PMJN no Mural 

da Prefeitura e no portal eletrônico www.joaoneiva.es.gov.br, fazendo constar na 

publicação: 

I - Nome da iniciativa;  

II - Nome do Candidato; e 

III - Motivo da inabilitação (quando for o caso). 

9.4 Aos candidatos inabilitados será facultado pedido de reconsideração à Comissão 

Técnica de Habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data 

de publicação do resultado desta fase no Mural da Prefeitura, obrigatoriamente por meio 

de formulário (Anexo 5) que será disponibilizado no portal eletrônico 

www.joaoneiva.es.gov.br. 

9.5 O pedido de reconsideração deve estar devidamente assinado pelo candidato, e pode ser 

encaminhado por via postal, para o endereço constante no item 8.6.2, ou por meio do 

endereço eletrônico: cultura@joaoneiva.es.gov.br. 

9.6 O pedido de reconsideração que tenha por finalidade exclusiva encaminhar 

documentação, conforme item 8.9, e não entregue no prazo previsto de inscrição, 

constante no item 8, será indeferido. 

9.7 A análise do pedido de reconsideração constará em ata da comissão técnica e o resultado 

final da etapa de habilitação será publicado no Mural da Prefeitura e no portal eletrônico 

www.joaoneiva.es.gov.br. 

10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

10.1 A Comissão de Seleção, responsável pela avaliação das iniciativas na fase de 

classificação deste Edital, terá no mínimo 3 (três) membros, e será composta por 

servidores públicos. 

10.2 A publicação no Mural da Prefeitura da lista de membros da Comissão de Seleção 

http://www.cultura.gov.br/
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ocorrerá concomitante à publicação da lista dos classificados, em ato da 

SEMUC/PMJN. 

10.3 A presidência da Comissão de Seleção será exercida pela Secretária Municipal de 

Cultura, Turismo, Juventude e Esporte ou por pessoa por ela designada, a quem 

competirá o voto de qualidade. 

10.4 Compete à Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte ou à pessoa 

por ela designada a nomeação dos membros da comissão de seleção. 

10.5 O membro da comissão de seleção fica impedido de avaliar iniciativas: 

I - nas quais tenha interesse pessoal; 

II - em cuja elaboração tenha participado; 

III - de grupo/comunidade ou pessoa jurídica de que tenha participado; e 

IV - de candidato contra o qual esteja litigando judicial ou administrativamente; 

10.6 Os impedimentos descritos no item 10.5 aplicam-se igualmente ao membro cujo 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, incorra em alguma das hipóteses nele descritas. 

10.7 O membro que tiver qualquer dos impedimentos descritos no item 10.5 deve comunicar 

o fato à Comissão de Seleção, desistindo voluntariamente de atuar, sob pena de nulidade 

dos atos que praticar. 

10.8 Os trabalhos da Comissão de Seleção serão registrados em ata, a qual será assinada por 

todos os membros presentes. 

11. DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

11.1 A Comissão de Seleção atribuirá nota de 0 a 100 (zero a cem) pontos e observará os 

benefícios culturais, sociais e econômicos oferecidos às comunidades, de acordo com 

os seguintes critérios e pontuações: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO Ausente 
Insufi- 

ciente 
Suficiente 

Atende 

plena-mente 

I 

Experiência profissional do proponente em 

atividades ligadas à música e/ou banda marcial: 

 

Ausente: 0 pontos; 

Até 5 anos: 5 pontos; 

De 5,1 a 10 anos: 15 pontos; 

Acima de 10 anos: 20 pontos; 

0 5 15 20 

II 

Currículo do proponente, clipping, portfólio, 

cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual 

(DVDs, CDs, folhetos, matérias de jornal, páginas 

da internet, outros materiais). 

0 5 15 20 

III 

Contribuição sociocultural que a atuação 

proporcionará à(s) comunidade(s) onde foram 

desenvolvidas as atividades. 

0 4 7 10 

IV 

Público alvo e benefícios diretos às crianças, jovens 

e idosos que participem da proposta/projeto 

desenvolvido. 

0 4 7 10 
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V 
Detalhamento das ações, cronograma das atividades 

e divulgação da proposta/projeto. 
0 4 7 10 

VI 

Contrapartida e contribuição da iniciativa para 

manter viva a memória das bandas marciais por 

meio de ações de transmissão de conhecimentos 

entre diferentes gerações. 

0 4 7 10 

VII 

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida 

das comunidades a partir da execução da 

proposta/projeto, e resultados permanentes. 

0 4 7 10 

VIII 

A iniciativa prevê a participação efetiva e a inclusão 

de mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou 

pessoas com deficiência? 

0 4 7 10 

Total Geral 100 

 

11.2 Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas e classificadas seguindo a ordem 

decrescente das notas finais. 

11.3 Cada iniciativa será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão de 

Seleção. 

11.4 A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as notas 

dos avaliadores. 

11.5 Se houver discrepância maior ou igual a 25 (vinte e cinco) pontos, no julgamento da 

Comissão de Seleção, entre os resultados das avaliações de uma iniciativa, a mesma 

passará por reavaliação. 

11.6 Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima de 60 

(sessenta) pontos. 

11.7 Será desclassificada a candidatura que tiver sua atuação ou material comprovadamente 

associados ao desrespeito aos direitos humanos. 

11.8 Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato que 

tenha apresentado sucessivamente: 

a. maior pontuação no critério I do item 10.1; e 

b. maior pontuação no critério II do item 10.1. 

11.9 Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio tal como determina o 

§ 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, aqui aplicada subsidiariamente. 

11.10 O resultado inicial da etapa de Classificação será registrado em ata e divulgado pela 

SEMUC/PMJN no Mural da Prefeitura e no portal eletrônico:  

www.joaoneiva.es.gov.br, fazendo constar na publicação: 

I - Nome da iniciativa;  

II - Nome do candidato; 

III- Nota obtida na avaliação; 

11.11 Ao candidato será facultado pedido de reconsideração à Comissão de Seleção, no prazo 

http://www.cultura.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/
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de 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data de publicação do resultado inicial 

da etapa de classificação, obrigatoriamente por meio de formulário (Anexo 6), que será 

disponibilizado no portal eletrônico do (www.joaoneiva.es.gov.br), mediante 

apresentação de justificativa. 

11.12 O pedido de reconsideração deve estar devidamente assinado pelo candidato, e pode ser 

encaminhado por via postal, para o endereço constante no item 8.6.2, ou por meio do 

endereço eletrônico: cultura@joaoneiva.es.gov.br. 

11.13 O pedido de reconsideração não fundamentado ou protocolado fora do prazo não será 

aceito. 

11.14 A Comissão de Seleção designará, entre seus membros, aqueles que farão o julgamento 

dos pedidos de reconsideração e, caso sejam procedentes, a reavaliação. 

11.15 Caso a nota da iniciativa reavaliada seja inferior à nota inicial da etapa de seleção, será 

mantida a nota dada originalmente pela Comissão. 

11.16 Após analisados os pedidos de reconsideração, a SEMUC/PMJN publicará no Mural da 

Prefeitura e no portal eletrônico www.joaoneiva.es.gov.br o resultado dos mesmos e a 

homologação do resultado final do concurso, do qual não caberá qualquer recurso. 

12. DO CRONOGRAMA DA OFICINA E MATERIAIS 

12.1 O candidato deverá informar em seu projeto o cronograma da oficina, constando: 

a. a duração de cada oficina; 

b. os dias da semana em que ela ocorrerá; 

c. a quantidade de alunos a serem atendidos; 

12.2 O cronograma da oficina deverá respeitar os horários de funcionamento da 

SEMUC/PMJN. 

12.3 O candidato selecionado deverá disponibilizar, no mínimo, 2h por semana para 

realização da oficina. 

12.4 A duração mínima de cada aula/oficina é de 1h. 

12.5 A quantidade mínima de alunos a serem atendidos por aula/oficina é de 10 alunos. 

12.6 A execução do cronograma da oficina, conforme proposto pelo candidato, está sujeito à 

disponibilidade da SEMUC/PMJN. 

12.7 A aquisição e distribuição dos materiais necessários para realização das oficinas é de 

inteira responsabilidade do oficineiro contratado, tais como instrumentos musicais e 

apostilas. 

12.8 O material fornecido não deve acarretar ônus ao aluno. 

12.9 O material disponibilizado deve atender aos alunos individualmente; ou em coletivo, 

sem comprometer a qualidade da aula/oficina. 

mailto:cultura@joaoneiva.es.gov.br.
http://www.cultura.gov.br/
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13. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

13.1 A SEMUC/PMJN divulgará mediante publicação no Mural da Prefeitura e no portal 

eletrônico: www.joaoneiva.es.gov.br a homologação do resultado final do concurso, 

obedecida a ordem de classificação das notas obtidas pelos candidatos, e fazendo constar 

na publicação: 

I - Nome da iniciativa;  

II - Nome do candidato; 

III - Nota obtida na avaliação; e 

IV - Providências a serem tomadas pelos selecionados; 

13.2 Os responsáveis pelas iniciativas culturais selecionadas deverão ser comunicados por e-

mail, isentando-se a SEMUC/PMJN da responsabilidade por problemas técnicos que por 

ventura impliquem no não recebimento da mensagem pelo destinatário. 

14. DA CONVOCAÇÃO 

14.1 Os candidatos convocados para contratação deverão enviar no prazo de 10 (dez) dias 

corridos contados a partir data de publicação do resultado final no Mural da Prefeitura, a 

documentação complementar abaixo descrita, a ser enviada por via postal, para o endereço 

citado no item 8.6.2, ou para o endereço eletrônico (e-mail) cultura@joaoneiva.es.gov.br., 

em formato de extensão “.pdf”. 

14.1.1 Para Pessoas físicas: 

a. Cópia simples de CPF, Carteira de Identidade e cópia do PIS com número; 

b. Comprovante de endereço atualizado; 

c. Prova de quitação com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os 

seguintes documentos, válidos na data de realização da seleção das propostas: 

i. Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

ii. Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o 

candidato e com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 

iii. Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o 

candidato. 

d. Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

f. Documento indicando agência, conta e banco para depósito da remuneração;  

 

14.1.2 Para pessoas jurídicas: 

a. Cópia simples da Carteira de Identidade (RG) e do CPF do(a) representante da instituição; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ/MF); 

c. Prova de quitação com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes 

documentos, válidos na data de realização da seleção das propostas: 

i. Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

ii. Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o candidato 

http://www.cultura.gov.br/
mailto:cultura@joaoneiva.es.gov.br
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e com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 

iii. Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o 

candidato. 

d. Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

f. Documento indicando agência, conta e banco da Instituição para depósito da 

remuneração. 

 

14.2 A candidatura selecionada e convocada que não atender ao ato convocatório, na forma 

do item 14.1, será automaticamente colocada no final da lista de classificação, devendo 

a SEMUC/PMJN convocar, sucessivamente, o candidato melhor classificado na etapa 

de Seleção, após aplicados os critérios de desempate constantes nos itens 11.8 e 11.9, 

até completar-se o número total de prêmios disponíveis. 

15. DO REPASSE DOS RECURSOS 

15.1 A remuneração será paga segundo a disponibilidade financeira da rubrica orçamentária 

destinada ao Edital. 

15.2 O proponente selecionado será contratado como prestador de serviço, como Instrutor de 

Banda Marcial, à PMJN/SEMUC. 

15.3 O pagamento será efetuado, mensalmente, através de transferência bancária, pelo setor 

de tesouraria, após entrega obrigatória de atestado de prestação de serviço, emitido pela 

SEMUC e assinado pela gestora da mesma. 

15.4 O valor do pagamento está condicionado ao item 3.3, de acordo com a carga horária de 

prestação de serviço cumprida no mês. 

15.5 A remuneração aos candidatos está condicionada à existência de disponibilidade 

orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direito. 

15.6 O pagamento da remuneração está condicionado à adimplência dos candidatos junto à 

Fazenda Municipal, Estadual ou Federal; e ao Cadastro Informativo de Créditos Não 

Quitados do Setor Público Federal – CADIN. 

15.7 Não receberão recursos públicos os candidatos que se encontrem em débito com o 

Município. 

15.8 Recomenda-se aos candidatos a consulta a sua regularidade jurídica, fiscal e tributária 

de modo a resolver com antecedência eventuais pendências. 

15.9 No caso de pessoas jurídicas, o pagamento se dará exclusivamente em conta corrente 

que tenha a entidade como titular. Para tanto, não poderá ser indicada conta utilizada 

para convênio ou instrumentos congêneres. 

15.10 O candidato selecionado que atender ao ato convocatório constante do item 13 e 

apresentar pendências quanto à documentação complementar enviada ou situação de 

inadimplência junto à Fazenda Municipal, Estadual ou Federal; ao cadastro informativo 

de créditos não quitados do setor público federal – CADIN, terá o prazo de 30 (trinta) 
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dias corridos a contar da data de notificação da SEMUC/PMJN para saneamento da sua 

situação. 

15.11 Ocorrendo impossibilidade de recebimento do prêmio pelo selecionado na data do 

pagamento, bem como nos casos de desistência, os recursos serão destinados ao 

próximo candidato da lista de classificação, observada a ordem decrescente de 

pontuação e o prazo de vigência deste edital. 

15.12 Para fins de avaliação de resultados das políticas culturais, o candidato encaminhará à 

SEMUC/PMJN, a cada 2 (dois) meses a partir do início das atividades, relatório de 

atividades, podendo também enviar outros materiais tais como: fotografias, catálogo, 

material de imprensa (matéria de jornais e revistas), listas de presença, cartilhas, 

material em áudio e vídeo (CDs e DVDs), depoimentos, entre outros. 

15.13 Os relatórios servirão de subsídio para elaboração dos próximos editais. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 É de responsabilidade da SEMUC/PMJN o acompanhamento, a supervisão e a 

fiscalização de todos os atos administrativos do presente Edital, podendo tomar 

providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo. 

16.2 As peças promocionais relacionadas à premiação deverão ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social e não poderão trazer nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nem haver 

conotação político-partidária, obedecendo também à Lei n.º 9.504, de 30 de setembro 

de 1997. 

16.3 O ato de inscrição implica no conhecimento e na integral concordância do candidato 

com as normas e com as condições estabelecidas no edital. 

16.4 As iniciativas inscritas, selecionadas ou não, passarão a fazer parte do cadastro para fins 

de pesquisa, documentação e mapeamento da produção cultural brasileira. 

16.5 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou 

nota do candidato, valendo, para tal fim, os resultados publicados no Mural da 

Prefeitura. 

16.6 A SEMUC/PMJN reserva-se o direito de realizar comunicações por meio de correio 

eletrônico (e-mail) ou telefone, exceto as informações ou convocações que por força de 

lei ou deste edital exijam publicações na Imprensa Oficial. 

16.7 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais junto à 

SEMUC/PMJN. 

16.8 O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos encaminhados, 

isentando a SEMUC/PMJN de qualquer responsabilidade civil ou penal. 

16.9 Os prazos previstos neste edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de o prazo final 

de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana, ou ponto facultativo, 

será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

16.10 Os casos omissos constatados na fase de classificação serão resolvidos pela comissão 

de seleção durante as reuniões para avaliação e para julgamento dos pedidos de 
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reconsideração. 

16.11 Os casos omissos constatados após a fase de classificação serão resolvidos pelo(a) 

presidente da comissão de seleção ou pela Secretária Municipal de Cultura, Turismo, 

Juventude e Esporte. 

16.12 Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa, assumindo 

integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais acusações ou 

pleitos nesse sentido. 

16.13 O presente Edital ficará à disposição dos interessados no portal eletrônico do 

www.joaoneiva.es.gov.br. 

16.14 É obrigatória a inserção de logomarca do SEMUC/PMJN nas peças promocionais, 

conforme orientação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, bem como menção 

de apoio recebido em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis ao 

beneficiado. 

16.15 O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será restituído ao 

candidato, independente do resultado da seleção, cabendo à SEMUC/PMJN sua 

destinação. 

16.16 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a 

qualquer tempo, implicarão na eliminação da inscrição. 

16.17 Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas 

junto à SEMUC/PMJN, por meio do endereço eletrônico: 

cultura@joaoneiva.es.gov.br ou telefone: (27) 3258-3651, de acordo com o horário de 

funcionamento. 

16.18 À SEMUC/PMJN fica reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o presente 

Edital, havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos devidamente 

apresentados nos autos do processo de origem. 

João Neiva, 17 de maio de 2018 

 
 


