
 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – SEC 

EDITAL DE SELEÇÃO N° 05/2021 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA O CONSELHO 
ESTADUAL DE CULTURA – MANDATO 2021/2023 

O Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC, com fundamento na Lei Estadual n° 5.418, de 17 de março de 2021, e no 
Decreto Governamental n° 44.163, de 06 de julho de 2021, torna público para conhecimento 
dos interessados o EDITAL DE SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 
visando a elaboração, acompanhamento e realização do processo eleitoral para 
preenchimento das vagas dos representantes da Sociedade Civil na função de Conselheiros 
Estaduais de Cultura, para o mandato 2021/2023 do Conselho Estadual de Cultura. 

1 - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente edital, estabelecer regras gerais e específicas para 
SELEÇÃO dos membros representantes da sociedade civil organizada, que irão COMPOR A 
COMISSÃO ELEITORAL indicada no Anexo Único do Decreto nº 44.163/2021, com a 
finalidade de adotar todas as providências necessárias para a realização do processo 
eleitoral, com o fim de preencher vagas dos representantes da Sociedade Civil para 
ocupação das funções de membros do Conselho Estadual de Cultura – CONEC, para o 
mandato 2021/2023, conforme Art.3º, Parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.418/21. 

1.2. A escolha para a composição ocorrerá sob a coordenação da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa – SEC, e conforme estabelecido nos termos fixados neste edital.  

2 – DA COMISSÃO ELEITORAL 
2.1.  A Comissão Eleitoral, conforme designado nos termos do artigo 2º do Decreto n° 
44.163/21, será composta por 02 (dois) membros indicados pela Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa – SEC e 03 (três) representantes da sociedade civil, com seus 
respectivos suplentes. 

2.1.1. Os membros designados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – 
SEC devem pertencer ao seu quadro de funcionários. 

2.1.2. Os representantes da sociedade civil, com seus respectivos suplentes, devem estar 
inscritos, obrigatoriamente, no Cadastro Estadual de Cultura e serão selecionados conforme 
estabelecido no presente Edital. 

2.1.3. A nomeação dos componentes da Comissão Eleitoral será por portaria a ser publicada 
ao fim da seleção objeto deste Edital, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC, no Diário Oficial do Estado e ainda, no seu site institucional, além de outros 
meios que forem do interesse da Secretaria. 



 

 

 

 

2.1.4. As eventuais substituições dos membros titulares e suplentes dessa Comissão Eleitoral 
serão realizadas também mediante Portaria, devidamente fundamentada, à qual será dada 
publicidade. 

2.2.  À Comissão Eleitoral caberá: 
a) Fiscalizar e acompanhar todo o processo eleitoral; 
b) Total poder de decisão sobre o pleito, em todas as etapas constantes no Edital de Eleição; 
c) Receber impugnações aos seus atos oficiais e recursos às suas decisões; 
d) Competência para dirimir casos omissos não previstos. 

2.2.1. Também será da sua responsabilidade a organização e realização de todo o processo 
eleitoral para o preenchimento das vagas dos representantes da Sociedade Civil no Conselho 
Estadual de Cultura – CONEC, mandato 2021/2023. 

2.2.1. As demais atribuições, diretrizes, atos processuais e procedimentos da Comissão 
Eleitoral serão indicados nos Editais de Credenciamento de Eleitores e de Eleição dos 
membros do Conselho Estadual de Cultura – CONEC, os quais serão publicados em breve. 

2.3. As reuniões serão preferencialmente presenciais, podendo ser virtuais ou mistas 
conforme o assunto a ser discutido e o respeito aos procedimentos de segurança sanitária 
decorrente da pandemia. 

2.4. As funções exercidas pelos escolhidos como membros da Comissão Eleitoral serão sem 
ônus para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC, sendo considerado o 
seu exercício como relevante para o serviço público. 

2.5. A Comissão Eleitoral contará com uma equipe técnica de apoio cedida pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa – SEC para auxiliar no exercício das suas funções.  

2.6. As publicações da Comissão Eleitoral no Diário Oficial do Estado serão feitas pela 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SEC, em nome do seu titular. 

3 – DA COMISSÃO ESPECIAL 
3.1. A seleção dos membros que comporão a Comissão Eleitoral será feito pela COMISSÃO 
ESPECIAL. 

3.2. Essa Comissão Especial será presidida pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC e terá, ainda, na sua composição: 
a) O Secretário Executivo de Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SEC; 
b) A Chefe do Departamento de Controle e Fiscalização – DECOF, da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa – SEC. 

3.2.1. A Comissão Especial poderá contar com uma equipe de apoio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa – SEC para auxílio no exercício das suas funções.  

3.3. Compete à Comissão Especial: 



 

 

 

 

I – Analisar e escolher, nos termos deste Edital, os componentes da sociedade civil que serão 
nomeados membros da Comissão Eleitoral; 
II – Publicar, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SEC, a nomeação dos 
selecionados para a composição da Comissão Eleitoral; 
III — Auxiliar a Comissão Eleitoral na confecção de resolução que terá como objeto o Edital 
de Chamamento, com as normas e critérios destinados a assegurar a organização e o 
funcionamento do processo eleitoral do Conselho Estadual de Cultura – CONEC; 
IV — Fiscalizar todos os atos da Comissão Eleitoral, não interferindo na sua autonomia, mas 
sugestionando, por meio de recomendações, para que adote medidas necessárias ao bom e 
regular desempenho da eleição de composição do Conselho Estadual de Cultura – CONEC; 
V – Assegurar a plena composição da Comissão Eleitoral, e no caso de não ser possível, 
comunicar os motivos de forma justificada; 
VI – Funcionar como Conselho Consultivo à Comissão Eleitoral, caso ela precise de apoio 
qualificado para auxiliá-la em suas decisões. 

3.3.1. As publicações da Comissão Especial serão feitas pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa – SEC, em nome do seu titular. 

3.4. As atividades da Comissão Especial serão encerradas tão logo a Comissão Eleitoral seja 
desfeita. 

3.5. Toda e qualquer função desta Comissão Especial não será remunerada, sendo 
considerado o seu exercício relevante para o serviço público. 

4 –  DAS FASES  
4.1. Ficam estabelecidas para este edital, 03 (três) Fases para o processo de Seleção para a 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL do Conselho Estadual de Cultura:  
a) Fase 1 – Das Inscrições: consiste no processo de inscrição dos CANDIDATOS, conforme 

requisitos estabelecidos neste Edital. 
b) Fase 2 – Da Habilitação: consiste na verificação dos documentos que comprovem o 

tempo de atuação em qualquer segmento cultural, para participarem do processo de 
seleção, conforme regras e critérios estabelecidos no presente edital. 

c) Fase 3 – Da Seleção: refere-se ao processo de seleção dos candidatos habilitados na Fase 
2, à vaga pretendida, a ser realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa, através da Comissão Especial. 

5 – DO CRONOGRAMA 
5.1. O cronograma de execução das fases será o seguinte: 

5.1.1. Fase 1 – Das Inscrições: Iniciará no dia 14 de julho de 2021, às 16h00, e encerrará no 
dia 16 de julho de 2021, às 16h00. 

5.1.2. Fase 2 – Da Habilitação: Será realizada a partir das 16h01m do dia 16 de julho de 2021 
e se encerrará no dia 19 de julho de 2021, às 12h00. 



 

 

 

 

5.1.3. Fase 3 – Da Seleção: Terá início às 12h01m do dia 19 de julho de 2021 e findará às 
17h00 do dia 19 de julho de 2021. 

5.1.4. Publicação do Resultado e convocação para assinatura do Termo de Compromisso: 
dia 20 de julho de 2021. 

5.1.5. Nomeação da Comissão Eleitoral: dia 21 de julho de 2021. 

6 – FASE 1: DAS INSCRIÇÕES  
6.1. Os representantes da Sociedade Civil serão escolhidos de uma lista de CANDIDATOS 
interessados inscritos voluntariamente, na forma estabelecida neste Edital.  

6.1.1. A inscrição será realizada em nível estadual, não podendo se candidatar: 
a) Ocupantes de qualquer tipo de cargo do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal e 

do Distrito Federal. 
b) Pessoas de fora do estado do Amazonas. 

6.2.  O CANDIDATO deverá ter, obrigatoriamente: 
a) Idade acima de 18 (dezoito) anos até o dia da sua inscrição; 
b) Ficha de Cadastro habilitada no Cadastro Estadual de Cultura; 
c) Exercício profissional na área de cultura por pelo menos 2 (dois) anos. 

6.2.1. São obrigatórios ainda, os seguintes requisitos no momento da inscrição: 
a) Ter disponível portfólio ou currículo cultural em arquivo na extensão PDF; 
b) Não ter interesse em se candidatar ao cargo de Conselheiro Estadual de Cultura. 

6.3. A inscrição do CANDIDATO será realizada por meio do preenchimento de Formulário de 
Cadastro disponibilizado na plataforma digital indicada no banner disponível no site 
www.cultura.am.gov.br, durante o período de inscrição. 

6.4. A inscrição online iniciará em 14 de julho de 2021, a partir das 16h00, até 16 de julho de 
2021, às 16h00, sem prorrogação, e os interessados contarão com a estrutura e auxílio, se 
necessário, do Canal de Atendimento ao Artista, acessíveis no endereço virtual 
atendimento@cultura.am.gov.br , no whatsapp (92) 99177.6442 ou pelo telefone (92) 
3232.5555.  . 

6.6. Os CANDIDATOS deverão proceder no ato da inscrição online via internet: 
a) Conferir se os dados constantes na ficha de inscrição estão corretos; 
b) Marcar a condição de interessado em participar do processo de seleção; 
c) Marcar a condição de não ter interesse em se candidatar ao cargo de Conselheiro 

Estadual de Cultura; 
d) Anexar o arquivo PDF do seu Portfólio ou Currículo com documentos que atestem e/ou 

comprovem sua atuação cultural para avaliação. 

http://www.cultura.am.gov.br/
mailto:atendimento@cultura.am.gov.br


 

 

 

 

6.6.1. Caso os dados apresentados na ficha de inscrição não estejam corretos, o CANDIDATO 
deverá providenciar a sua correção/atualização no Cadastro Estadual de Cultura, visto que a 
origem das informações provém daquele cadastro único. 

6.7. A plataforma digital apresentará um Termo de Responsabilidade para ciência do 
candidato, o qual será considerado aceito assim que envie a sua inscrição virtual.  

6.8. A veracidade das informações prestadas pelo interessado são de sua inteira 
responsabilidade, sob pena de desclassificação e imediata exclusão do processo de seleção, 
além de eventuais ações penais, administrativas e civis cabíveis.  

6.9. Não será permitido ao candidato realizar adendo, troca ou retificação de arquivo ou 
informações após o ato de inscrição.  

6.10. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa não será responsável por cadastros não 
registrados por motivos de ordem técnica dos computadores, interrupção de comunicação, 
congestionamento nas linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados.  

7 – FASE 2: DA HABILITAÇÃO  
7.1. A inscrição dos candidatos será HABILITADA pela Comissão Especial até às 12h00 do dia 
19 de julho de 2021, e publicada no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC nessa mesma data. 

7.2. A conferência e análise dos documentos especificados no Capitulo 6 e seus itens serão 
realizadas pela Comissão Especial.  

7.2.1. Qualquer inconsistência na documentação ou comprovação de qualquer um dos itens 
obrigatórios ocasionará a desclassificação do candidato no processo de seleção. 

7.2.2. Verificada a regularidade da documentação apresentada, a inscrição será confirmada 
e o candidato estará habilitado para participar do processo de seleção. 

7.2.3. Caso ocorra, por falha do sistema, a inscrição de qualquer CANDIDATO que não esteja 
inscrito no Cadastro Estadual de Cultura, sua candidatura será anulada.  

7.3. Não será passível de recurso qualquer inscrição que tiver a sua habilitação indeferida. 

8 – FASE 3:  DA SELEÇÃO 
8.1. A escolha dos 3 (três) membros titulares e de 3 (três) membros suplentes 
representantes da Sociedade Civil dentre os candidatos regularmente inscritos e 
devidamente habilitados será feita pela Comissão Especial a partir da pontuação obtida a 
partir da análise curricular de cada candidato. 

8.2. Os currículos ou portfólios apresentados pelos CANDIDATOS serão pontuados conforme 
abaixo: 
a) 1 (um) ponto por ano de atuação cultural comprovada; 
b) 1 (um) ponto para cada ano de vida. 



 

 

 

 

8.2.1. A pontuação máxima para atuação cultural é 10 (dez), mesmo que sejam 
comprovados mais de 10 (dez) anos de atuação em seu currículo/portfólio. 

8.2.2. Serão considerados pré-selecionados os 10 (dez) primeiros candidatos com maior 
pontuação. 

8.2.3. Em caso de empate, obterá melhor colocação o que tiver maior idade em meses e dias 
e, permanecendo tal situação, o que tiver maior pontuação na área cultural. 

8.3. Dentre os 10 (dez) finalistas, comporão a Comissão Eleitoral na seguinte ordem:  
a) Os 3 (três) melhores serão nomeados Membros Titulares representantes da sociedade 

civil; 
b) Os 3 (três) subsequentes, nomeados como suplentes; 
c) Os 4 (quatro) restantes ficarão em um cadastro reserva para eventual nomeação. 

8.3.1. Caso não sejam atingidas o total de finalistas indicadas no item 8.3, a Comissão 
Especial certificará quantas vagas ficaram vazias. 

8.3.2. De posse dessa informação, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – 
SEC providenciará até o preenchimento total das vagas, de convite a artistas que estejam 
regularmente inscritos e habilitados no Cadastro Estadual de Cultura para ocuparem as 
vagas não preenchidas, sendo a ordem respeitada conforme a resposta de aceitação do 
convidado. 

8.4. Encerrada a reunião de seleção, será lavrada em ata assinada pela Comissão Especial, 
onde constarão os nomes de todos os candidatos e a respectiva pontuação, além da 
indicação dos candidatos selecionados na forma apresentada no item 8.3 e subitens. 

8.4.1. Será publicado um resumo com o resultado apenas com os nomes dos candidatos 
selecionados no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC até o dia 
20 de julho de 2021. 

8.4.2. Uma cópia da ata completa será encaminhada para todos os candidatos, no e-mail 
constante no Cadastro Estadual de Cultura. 

8.4.3. Da decisão da Comissão Especial não caberá recurso em nenhuma instância. 

8.4.4. Os candidatos selecionados deverão assinar um Termo de Compromisso firmando seu 
interesse no cargo e autorizando a sua nomeação. 

8.4.4.1. Caso o candidato selecionado seja do sexo masculino, deverá apresentar no ato da 
assinatura do seu Termo de Compromisso, original e cópia do seu Certificado de alistamento 
militar – CAM (ou declaração do órgão responsável equivalente).  

8.5. Findada a seleção, a nomeação dos membros da Comissão Eleitoral ocorrerá 
conforme determinado no item 2.1.3 deste Edital.  

 




