ERRATA Nº 02
EDITAL Nº 003/2016 – CULTURA
CONCURSO PARA CONCESSÃO DE PRÊMIOS DE PROJETOS DE TEXTOS E PRODUÇÕES TEATRAIS
COM TEMÁTICA JÚRIDICA E COM TEMÁTICA INDIGENA E DE NEGRITUDE.

ONDE SE LÊ:

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com o apoio da Agência
Amazonense de Desenvolvimento Cultural, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 215
da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 205 da Constituição do Estado do Amazonas, Lei
Delegada nº 81/2007 e nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas demais
normas legais e regulamentares pertinentes à espécie, inclusive pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98, nas
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos
interessados, o Concurso para Concessão de Prêmios para a Produção de Projetos de Textos
Teatrais ou Monólogos com Temática Jurídica, a se Realizar no Centro Cultural Palácio da Justiça,
e com Temática Indígena e de Negritude a ser Realizado no Centro Cultural dos Povos da
Amazônia, objetivando proporcionar encontro, reflexão, aprendizado, valorização e o estimulo à produção de
bens artísticos-culturais.

LEIA-SE:

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com a gestão financeira

da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, conforme o contrato de Gestão
estabelecido entre esta Secretaria e a mesma, no uso de suas atribuições legais e com fundamento

no artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 205 da Constituição do Estado do
Amazonas, Lei Delegada nº 81/2007 e nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como
pelas demais normas legais e regulamentares pertinentes à espécie, inclusive pela Lei de Direitos Autorais nº
9.610/98, nas condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público para
conhecimento dos interessados, o Concurso para Concessão de Prêmios para a Produção de Projetos
de Textos Teatrais ou Monólogos com Temática Jurídica, a se Realizar no Centro Cultural Palácio
da Justiça, e com Temática Indígena e de Negritude a ser Realizado no Centro Cultural dos Povos
da Amazônia, objetivando proporcionar encontro, reflexão, aprendizado, valorização e o estimulo à produção
de bens artísticos-culturais.

Manaus, 13 de janeiro de 2016.

MIMOSA MARIA DE NOGUIEIRA PAIVA
Secretária de Estado de Cultura, em exercício

