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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2020  

“PRÊMIO LITERATURA ALDIR BLANC” 

 

                              
O município de Telêmaco Borba, por meio de sua secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Recreação, CONSIDERANDO A Lei Federal N°14.017, De 29 de junho de 2020, “ Lei Aldir 
Blanc”; CONSIDERANDO o Decreto Federal n °10.464, de 17 de agosto de 2020; 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná n ° 6, de 20 de Março de 2020, 
torna Público o presente EDITAL DE CONCURSO LITERARIO  

 
1-1-DISPOSIÇÃO PRELIMINARES  
 
 Este edital visa o estabelecimento detalhado de regras para premiação, com recursos 
provenientes da Lei n ° 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”, a produções de 
peças artesanais, que serão premiadas por meio da Secretaria Municipal de Cultura de 
Telêmaco Borba, através das redes sociais, bem como presencialmente, após o retorno das 
atividades  
 
1.1- Objetivo:  A administração Municipal, por meio da sua Secretaria de Cultura, 

premiará pessoas físicas- proponentes premiados- responsáveis pela execução de 
projetos, pela entrega de 1 (uma) peça literária seguindo as categorias do item 1.4 
deste edital. 
 

1.2- Vigência: Este Edital tem validade enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo n°6, 
de 20 de março de 2020 
 

1.3- O concurso realizará com o seguinte cronograma: 
 
1.3.1- De 18 a 27 de Novembro- Primeira fase, Inscrições. 
1.3.2- 3 de Dezembro - Relação de classificados. 
1.3.3- De 4 a 7 de Dezembro – Divulgação do resultado final.  
 
1.4 -Das Categorias –  
 
1.4.1-  Categoria I - Produções Inéditas seguindo as temáticas: “Telêmaco Borba” e 
“Pandemia”  
 
“Escreva uma produção inédita, ficando a seu critério o gênero linguístico que a obra se 
encontra, onde a sua inspiração, ou o momento e local vivenciado pelos personagens 
respeitem as seguintes temáticas propostas “Telêmaco Borba” e “Pandemia”, respeitando a 
numeração de páginas e formatos descritos do item 1.6 desse edital. “ 
 
1.4.2- Categoria II -  Obra Literária - Tema “Livre”  
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“Escreva uma obra de tema livre, ficando a seu critério o gênero linguístico que a obra se 
encontra, respeitando a numeração de páginas e formatos descritos do item 1.6 desse 
edital.“ 
 
 
1.5 Podem ser inscritos projetos culturais seguindo os seguintes gêneros Literários: 

• Narrativo – Romance, Fábula, Conto, Crônica, Ensaio, Epopeia. 

• Lírico – Poesia, Sátira, Soneto. 

• Dramático- Texto composto para peças teatrais. 
 

1 .6 – As peças poderão ser apresentadas nos seguintes formatos:  
 
Produções Inéditas – Material digitalizado e impresso, de 1 a 10 páginas, fonte arial, 
tamanho 12. 
 
Obra literária – Material digitalizado e impresso, de 16 a 150 páginas, fonte arial, tamanho 
12. 
 
1.7- o local de produção, a estrutura e a tecnologia de execução deverão ser providenciados 
pelo proponente, devendo ser observadas, obrigatoriamente, as medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente corona vírus (covid-19), publicadas em âmbito federal, 
estadual e municipal vigentes. 
 
1.8-  As peças vencedoras serão disponibilizadas, para acesso ao público, por meio das redes 
sociais da Secretaria. 
 
1.9- As peças premiadas passam a pertencer a Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação, 
sendo essas, peças pertencentes ao acervo cultural histórico de Telêmaco Borba.  
 
1.10 As pessoas contempladas neste edital são responsáveis integralmente pelo conteúdo 
produzido, devendo ser detentoras dos direitos autorais de qualquer obra artística 
produzida. 
 
1.11- É vedada a participação de peças que contenham conteúdo político-partidário, 
preconceituoso e/ou seja caracterizado como descriminação de raça, etnia, credo, gênero e 
congêneres e/ou conteúdo criminoso, obscenos, imorais, incluindo aqueles que contrariem 
as medidas públicas de enfrentamento á COVID-19. A presença deste tipo de conteúdo na 
proposta será considerada como violação de interesse público.  
 
1.12- Caso constatado, a qualquer tempo a presença desses conteúdos, o participante será 
desclassificado, devendo a Secretaria Municipal de Cultura tomar as medidas administrativas 
e judiciais cabíveis, apresentadas neste Edital e presentes na legislação vigente.  
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2-DAS INSCRIÇÕES  
 
2.1 São requisitos para inscrição em ambas as categorias:  
 
I- Ser maior de 18 anos; 
II- Ser residente na cidade de Telêmaco Borba 
III-Atuar na área a no mínimo 24 meses; 
IV- Estar devidamente inscrito no cadastro Municipal de Telêmaco Borba  
 
2.2- O local de inscrições será a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, na 
divisão de Cultura, no prédio do Centro Cultural “Eloah  Martins Quadrado”, em horário 
regular de expediente. 
 
 
 
2.3 São condições indispensáveis para a inscrição: 
 
- Preenchimento completo da Ficha de inscrição na secretaria e retirada da ficha descritiva 
da proposta, conforme o Anexo, o cumprimento dos prazos que constam no artigo 1.3, o 
descumprimento de algum desses prazos anulará automaticamente a inscrição 
 
2.4 Caso haja a contribuição de outras pessoas, ou a proposta tenha uma iniciativa de um 
grupo ou empresa, além do inscrito, todos deverão no ato de inscrição firmar declaração 
estabelecendo o participante que ficará responsável pelo recebimento do prêmio, não tendo 
a realizadora do festival qualquer responsabilidade por eventual partilha do prêmio entre os 
participantes. 
 
2.5 Será permitido somente uma inscrição por CPF ou CNPJ. Não sendo possível o mesmo 
proponente participar de mais de uma categoria ou modalidade. 
 
 
3 DAS VEDAÇÕES 
 
3.1- Fica vedada a participação de membros de poder; dirigentes de órgãos ou entidades da 
administração Pública Municipal, de agentes políticos, de servidores municipais que exerçam 
cargo de livre nomeação e exoneração na Administração Municipal de Telêmaco Borba. Fica 
vedada, também, a participação de cônjuges ou parentes consanguíneos ou por afinidade 
até o terceiro grau dos agentes políticos.  
  
4 DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E PREMIAÇÃO  
 
4.1 - A classificação dos candidatos, será através do julgamento e seleção, estará a cargo de 
uma Comissão Julgadora que irá pontuar as peças de acordo com os critérios do anexo I. 
 
4.2- Premiações em moeda corrente no país, conforme descrição abaixo para as seguintes 
categorias: 
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5-Da distribuição de prêmios 
 
5.1-  Na categoria I “Produções inéditas” Serão ao total 25 premiados, 16 prêmios de 
R$250,00; 6 prêmios de R$ 500,00 e 3 prêmios de R$1.000,00. 
 
5.1.1- Na categoria II “Obra literária” Serão 5 premiados no valor de R$2.000,00. 
 
5.1.2- Caso não haja participantes suficientes em determinada categoria, o valor da mesma 
será remanejado a fim de atender a demanda de outras categorias. 
 
6.0 Do valor dos prêmios a serem pagos, obrigatoriamente, serão efetuados os descontos 

legais dos tributos devidos, conforme legislação vigente. 

 
7.0 No momento do pagamento, os premiados deverão estar regulares com suas 

obrigações fiscais e tributárias. 

 

8.0 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 
8.1 O resultado será publicado em até 10 (dez) dias úteis após a data final do prazo de 

conclusão, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, no site da 

Prefeitura Municipal. A publicação informará os nomes dos projetos e seus proponentes. 

 

 
8.2 O resultado informará: 
 
a) Participantes classificados; 

 
b) Participantes vencedores. 

 

 

9 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 
9.1 O prazo para a solicitação de recursos relativos a não classificação será de 1 (um) dias 

úteis contados a partir da data de divulgação do resultado. 

 
9.2 O recurso deverá ser assinado pelo proponente e dirigido à Secretaria Municipal de 

Cultura Esporte e Recreação, alegando o que achar de direito, levando-se em 

consideração o que foi apresentado. 
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9.3 O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Cultura Esportes e 

Recreação de Telêmaco Borba, no horário de 08 às 16h, em 2 (duas) vias. Em nenhuma 

circunstância serão aceitos recursos encaminhados por outros meios. 

 
9.4 A perda do prazo implicará na declaração de que o recurso não será recebido. 

 
9.5 Será admitido um único recurso para cada participante por categoria, sendo 

desconsiderados os recursos interpostos de forma coletiva, bem como os enviados fora 

do prazo. 

 
9.6 O recurso deve conter, apenas, a apresentação das razões de oposição à decisão de 

não classificação ou vitória, não cabendo a inclusão de novas informações e/ou 

documentos pendentes para complementação/adequação do projeto. 

 
9.7 A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação de Telêmaco Borba, tem o 

prazo de 01 (um) dias úteis a contar do recebimento do recurso para julgá-lo. 
 
9.8 No caso dos recursos aceitos e providos, será redefinida a classificação dos 
participantes. 
 
 
10 PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 

 
10.1 O prazo para o pagamento da premiação será de até 15 (quinze) dias úteis da 

divulgação dos vencedores, por meio de depósito bancário na conta corrente informada 

pelo participante, cujo titular seja, exclusivamente, o próprio autor participante. 

 
 
11-  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, constituirá uma Comissão 
Organizadora, composta por membros envolvidos em todas as áreas de atuação do Festival 
e funcionários da municipalidade. 
 
11.2 - Poderão ser incluídas ainda, na Comissão Organizadora, pessoas de reconhecido 
talento na área e/ou que participem da promoção geral da Cultura na comunidade, desde 
que não possuam vínculo de parentesco direto, com candidatos aos prêmios do Festival. 
 
11.3 - Após o encerramento das inscrições, a Comissão Organizadora irá divulgar as 
propostas selecionadas e classificadas para o recebimento do prêmio. 
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11.4 - A Comissão Organizadora do evento não devolverá qualquer material enviado pelos 
inscritos. 
  
11.5 - A Comissão se reserva ao direito de excluir do Festival, qualquer participante que não 
observe e respeite o Regulamento Geral, bem como em casos de perturbação da ordem e de 
qualquer ato que infrinja os direitos de cidadania dos participantes, durante a realização do 
Festival. 
 
11.6 Fazem parte deste edital os seguintes documentos complementares: 
 
ANEXO I - Ficha de pontuação  
ANEXOII-  Ficha de inscrição 
ANEXO III- declaração de residência  
ANEXO IV – auto declaração de atuação. 
 
 
 
 
11.7 - Qualquer caso omitido neste Regulamento, ou eventuais dúvidas geradas na sua 
interpretação, deverá ser decidido pela Comissão Organizadora, cuja decisão será inapelável 
e definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telêmaco Borba, 18 de novembro  de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
       Wanderley Batista Carneiro                          Márcio Artur de Mattos  
  Secretário Municipal de Cultura,                            Prefeito Municipal 
        Esporte e Recreação 
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Anexo I – Ficha de pontuação – categoria I e II 
 
 
 
 
 
 

a) Diversidade e relevância artística da obra: cuidados com a excelência estética, 
abrangência dos conteúdos e expressões da diversidade cultural e artística 
contemporânea apresentada pelas obras (0 a 40 pontos); 
b) Interesse público da obra: impactos positivos que a realização e exposição da 
obra promoverão no cenário artístico-cultural do município (0 a 30 pontos) 
c) Análise do currículo e experiência do proponente: relevância na atuação local e 
qualificação do(s) agente(s) envolvido(s) (0 a 30 pontos). 
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ANEXO II - 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00/2020  

“PRÊMIO LITERATURA ALDIR BLANC” 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 
Pelo presente, venho solicitar a inscrição para o processo de seleção do concurso de 
literatura nos termos do Edital de Chamamento Público nº 00/2020. Para tanto anexo todos 
os documentos exigidos no referido Edital, declarando, sob as penas da lei, o que segue: 
 
Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital; que estou ciente de que a 
ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de irregularidades nos mesmos 
implicará na minha desclassificação da seleção; que estou ciente de que a seleção do meu 
projeto não gera direito à contratação, a qual estará condicionada à conveniência e 
oportunidade da Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação. 
 
 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME/INSTITUIÇÃO/EMPRESA: 
 

CPF. / CNPJ: 

Endereço: 
 

UF: 
 

CEP: Telefone: ( ) 

EMAIL  

2. DADOS CADASTRAIS PF OU RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO, EMPRESA 

Nome: 

Nº RG: Nº CPF: 

Endereço: Telefone: 

E-mail: 

CONTA BANCÁRIA: 
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AREA DE ATUAÇÃO: 

 
 
 
 
 
 
Declaro ainda que: 
 
a. (  ) Declaro sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que não sou servidor (a) efetivo 

(a) ou comissionado(a) vinculados à Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, membro (a) 
ou suplentes do Conselho Municipal de Cultura, bem como não sou cônjuge ou parente  
até o terceiro grau de  servidor(a) efetivo (a) ou comissionado (a) vinculados à Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba ou do Conselho Municipal de Cultura; 
 

b. (  ) Declaro que não existem fatos que impeçam a minha participação neste processo de 
seleção; me comprometo, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a 
minha contratação; 

 
c. (   ) Não estou suspenso ou impedido de licitar com a Prefeitura Municipal de Telêmaco 
Borba, bem como punido com suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, na forma do art. 155 c/c art. 150, inciso III 
da Lei Estadual nº 15.608/2007; 
 
d. (   ) Não estou inscrito no CADIN/PR. 
 
e. (  ) Declaro para os devidos fins, de acordo com as Portarias: MJ nº 1.189/2018 – 
Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente; Guia Prático de Classificação 
Indicativa (3ª edição – 2018), que o conteúdo digital artístico e cultural autoral intitulado 
 está inserida na seguinte categoria, de acordo com o disposto no Guia Prático de 
Classificação Indicativa, 3ª edição (2018) –https://www.justica.gov.br/seus-
direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guiapratico-de-audiovisual-3o-ed.pdf: 
( ) Livre (  ) 10 anos ( ) 12 anos 
 
f. (  ) Declaro que a obra de arte produzida para o referido edital foi produzida durante o 
período de pandemia, que se compreende entre o Decreto Municipal nº 26557/2020 datado 
de 18 de março de 2020 até o prazo final de inscrição deste edital. Pois não serão aceitos 
projetos realizados antes desta data, e que não sejam inéditos. 
 
g. (  ) Estou ciente que meu projeto poderá ser desclassificado em caso de comprovação de 
informação inverídica. 
 
h. (  ) Em caso de pessoa jurídica, declaro que não possuímos em nosso Quadro de Pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guiapratico-de-
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guiapratico-de-
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qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 
8666/93. 
 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei e confirmo a veracidade 
das informações declaradas. 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, ____ de __________ de 2020. 
 

______________________________________ 
Assinatura do proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III  
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00/2020  

“PRÊMIO LITERATURA ALDIR BLANC” 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA  
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Eu,  _____________________________________________________________(nome 
completo), detentor dos direitos autorais e  proponente da obra de arte ______________
  _________________, declaro residir e estar domiciliado no Município de 
Telêmaco Borba há mais de 12 meses. Atualmente residindo no 
endereço_______________________     , nº  , complemento 
  , Bairro ______________ , CEP  , Município __________ . 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, ____ de __________ de 2020. 
 

______________________________________ 
Assinatura do proponente 

 
 
ENVIAR CÓPIA DE UMA DAS CONTAS: conta de água, luz, telefone, correspondência 
bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel. 
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ANEXO IV – 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00/2020  

“PRÊMIO LITERATURA ALDIR BLANC” 

 

AUTODECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO 
 
 

Para fins de comprovação de atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos 
24 (vinte quatro)  meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, poderão ser apresentados os seguintes documentos: 
I - imagens: 

a. fotografias; 
b. vídeos; 
c. mídias digitais; 

II - cartazes; 
III - catálogos; 
IV - reportagens; 
V - material publicitário;   
VI - contratos anteriores. 
 
OBS: Os documentos apresentados devem preferencialmente, incluir o endereço eletrônico 
de portais ou redes sociais em que os seus conteúdos estejam disponíveis. 
 
Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e 
cultural nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 
de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir: 
Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração 
são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal*. 
 
 

 
 

Telêmaco Borba, ________de__________de 2020. 
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Assinatura do proponente 

 
 
 


