
 

 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CONEC 

COMISSÃO ELEITORAL CONEC 2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONEC N° 01/2021 

HABILITAÇÃO DE ELEITORES – CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA  

MANDATO 2021/2023 

O Conselho Estadual de Cultura do Amazonas, através da COMISSÃO ELEITORAL CONEC 
2021, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC e 
fundamentada 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 CONVOCAÇÃO DE ELEITORES DO CONSELHO ESTADUAL DE 
CULTURA visando o credenciamento dos aptos a votar no processo eleitoral para 
preenchimento das vagas dos representantes da Sociedade Civil na função de Conselheiros 
Estaduais de Cultura, para o mandato 2021/2023. 
 

1 - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente edital, estabelecer regras gerais e específicas para o 
CREDENCIAMENTO dos artistas e profissionais da cultura APTOS A VOTAR NO 
PROCESSO ELEITORAL para preenchimento das vagas dos membros representantes da 
sociedade civil organizada, visando à 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. O credenciamento será realizado em nível estadual, não podendo participar pessoas que 
não residem no estado do Amazonas. 

1.3. O processo de credenciamento ocorrerá sob a coordenação da Comissão Eleitoral 
CONEC 2021, e conforme estabelecido nos termos fixados neste edital.  

1.4. A votação é ato democrático, não obrigatório, a ser exercido pelos interessados em 
votar nos candidatos que melhor considerem aptos a representar a sua classe e os seus 
ensejos no Conselho Estadual de Cultura.  

2 – DOS ELEITORES 

2.1. Os ELEITORES deverão obrigatoriamente ter acima de 16 (dezesseis) anos até o dia da 
inscrição e comprovar o exercício cultural na sua categoria por pelo menos 02 (dois) anos. 

2.2. Para comprovação de exercício profissional na sua área ou segmento indicada nesta 
seção, deve-se apresentar Portfólio ou Currículo com: 
I. Matérias de jornais e/ou revistas;  



 

 

 

 

II. Declarações emitidas por instituições públicas ou privadas;  
III. Certificados;  
IV. Entrevistas;  
V. Outros que atestem, efetivamente, a realização de tais atividades. 

2.3. Serão considerados pretensos habilitados a ELEITOR aqueles que, no ato da sua 
inscrição, se reconheçam como pertencentes e indiquem ser integrantes ou atuantes em 
um dos segmentos culturais e artísticos descritos a seguir: 
I. Teatro, Dança, Circo, Música, Literatura, Audiovisual: atores, escritores, editores, 

diretores de espetáculos, professores, artistas circenses, figurinistas, produtores, 
cineastas, técnicos e outros que se adéquem às instruções aqui discriminadas. 

II. Artes Visuais e Novas Mídias: Artes Visuais, atuando nas áreas de pintura, desenho, 
gravura, fotografia, escultura, web design, moda, decoração e paisagismo; bem como 
artes que se enquadram no uso de novas tecnologias (software ou hardware) como 
arte digital, computação gráfica, animação por computador, artes visuais, arte da 
internet, arte interativa, videogames, robótica de computadores, impressão 3D, arte 
ciborgática, arte com biotecnologia e/ou outros que se adéquem às instruções aqui 
discriminadas. 

III. Cultura Popular de Matriz Ibérica: conjunto de manifestações de caráter tradicional 
implementadas no Amazonas a partir da colonização ibérica (tais como pastorinhas, 
festas de santo de mastro, encomendação das almas, gambás, pássaros, bois de 
terreiro, entre outros) transmitidas há mais de uma geração, coletivamente ou 
individualmente, e que condensem em si a identidade imaterial de seu grupo. Esses 
devem ser reconhecidos por seus pares como mestres da cultura popular ou que 
demonstrem estarem intimamente relacionados à continuidade dessas manifestações.  

IV. Cultura Indígena: Indígenas que possuam formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, ancestral e econômica, que utilizam conhecimentos e práticas geradas 
e transmitidas pela tradição, e que são reconhecidos pelo coletivo (entidades, grupos 
sociais, e outros).  

V. Cultura Afrodescendente: pertencentes às matrizes étnicas africanas 
(afrodescendentes), tais como negros, membros de quilombos e/ou povos e 
comunidades tradicionais, praticantes de atividades culturais (capoeira, tambor de 
crioula, maracatu, etc..) e religiosas de matrizes africanas.  

VI. Folclore e Carnaval: manifestações relacionadas aos circuitos folclóricos ou 
carnavalescos (cirandas, boi-bumbá, quadrilhas, cangaços, escolas de samba), 
organizados a partir de agremiações folclóricas ou carnavalescas e que estejam em 
suas comunidades em posição de liderança ou organização destas manifestações. 



 

 

 

 

2.4. Entende-se por “indivíduos que se reconheçam como pertencentes” a um dos 
segmentos citados no item 2.3 como sendo todos aqueles que atuam como membros 
realizadores ou produtores, de meio ou de fim, das atividades aqui relacionadas.  

2.5. Cada Indivíduo poderá inscrever-se apenas para 01 (um) segmento e terá direito a 
realizar um único voto, de acordo com a área de atuação escolhida. 

3 –  DAS FASES  
3.1. Fica estabelecido para este edital, 02 (duas) Fases para o processo de habilitação 
visando o CREDENCIAMENTO como ELEITOR dos interessados inscritos no Cadastro Estadual 
de Cultura, para que exerçam seu voto no processo eleitoral do Conselho Estadual de 
Cultura:  

a) Fase 1 – Das Inscrições: consiste no processo de inscrição dos interessados em serem 
ELEITORES, conforme requisitos estabelecidos neste Edital. 

b) Fase 2 – Do Credenciamento: consiste na verificação dos documentos que 
comprovem o interessado estar inscrito no Cadastro da Cultura, o tempo de atuação 
em qualquer segmento cultural, e o atendimento às regras e critérios estabelecidos 
no presente edital. 

4 – DO CRONOGRAMA 
4.1. O cronograma de execução das fases será o seguinte: 

4.1.1. Fase 1 – Das Inscrições: Iniciará no dia 30 de julho de 2021 (sexta-feira), às 12h00, e 
encerrará no dia 06 de agosto de 2021 (sexta-feira), às 12h00. 

4.1.2. Fase 2 – Do Credenciamento: Será realizada a partir das 12h01m do dia 06 de agosto 
de 2021 (sexta-feira) e se encerrará no dia 09 de agosto de 2021 (segunda-feira), às 12h00. 

4.1.3. Publicação do Resultado: dia 09 de agosto de 2021 (segunda-feira), a partir das 
12h01, podendo ocorrer até às 23h59m59s. 

4.1.4. Fase Recursal: Terá início às 12h01m do dia 09 de agosto de 2021 (segunda-feira) e 
findará às 12h00 do dia 13 de agosto de 2021 (sexta-feira). 

4.1.5. Resultado final do Credenciamento ao voto: dia 16 de agosto de 2021 (segunda-
feira). 

5 – FASE 1: DAS INSCRIÇÕES  

5.1. São requisitos para se inscrever como interessado em participar do processo eleitoral 
como ELEITOR: 
a) Pertencer a um dos diversos segmentos artísticos e culturais constantes do Cadastro 
Estadual de Cultura; 
b) Estar inscrito e habilitado no Cadastro Estadual de Cultura. 



 

 

 

 

5.2. A inscrição como ELEITOR será realizada somente por meio do preenchimento de 
Formulário de Cadastro disponibilizado na plataforma digital no sítio 
www.cultura.am.gov.br. 

5.3. A inscrição online no período indicado no item 4.1.1, sem prorrogação, e contará com a 
estrutura e auxílio necessário por parte do setor de Tecnologia e Informação da Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC, se necessário. 

5.3.1. O uso do login e a senha utilizados pelo interessado para acesso ao seu Cadastro 
Estadual de Cultura será a única forma de proceder à inscrição, sendo seu proprietário 
responsável por todos os atos praticados por meio dela e a única segurança para a 
preservação da privacidade de suas informações pessoais. 

5.4. É obrigatório o interessado estar regularmente inscrito e habilitado em qualquer 
segmento cultural do Cadastro Estadual de Cultura no momento da sua inscrição como 
ELEITOR, além de atender os definidos no item 2.1 deste Edital de Convocação. 

5.5. Os interessados em se cadastrar como ELEITOR que ainda não estiverem inscritos no 
Cadastro Estadual de Cultura, deverão fazê-lo por meio do preenchimento de Formulário de 
inscrição disponibilizado na plataforma digital localizado em 
cadastroestadual.cultura.am.gov.br, em até 4 (quatro) dias antes do encerramento das 
inscrições deste Edital.  

5.5.1. Não será de responsabilidade da Comissão Eleitoral CONEC 2021, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa ou de qualquer outro setor envolvido, a não habilitação, em 
tempo hábil, do interessado no Cadastro Estadual de Cultura até o prazo indicado no item 
5.5 deste Edital. 

5.6. A plataforma digital dos Eleitores utilizará das informações constantes no Cadastro 
Estadual de Cultura para a validação da Ficha de Inscrição de Eleitor.  

5.6.1. A veracidade das informações prestadas pelo interessado no Cadastro Estadual de 
Cultura são de sua inteira responsabilidade, sob pena de inabilitação para participar do 
processo eleitoral.  

5.7. Não será permitido ao candidato realizar adendo ou retificações após o ato de inscrição. 

5.8. A Comissão Eleitoral CONEC 2021 e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa não 
serão responsáveis por cadastro 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.  

6 – FASE 2: DO CREDENCIAMENTO 

6.1. A inscrição dos ELEITORES será HABILITADA e considerada CREDENCIADA pela Comissão 
Especial no prazo indicado no item 4.1.2. 



 

 

 

 

6.2. A conferência e análise dos documentos especificados no Capitulo 4 e seus itens, serão 
realizadas pela Comissão Eleitoral, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
- SEC. 

6.2.1. Qualquer inconsistência na documentação ou comprovação de qualquer um dos itens 
informados como obrigatórios neste Edital, ocasionará o não credenciamento do inscrito 
como  ELEITOR no Processo Eleitoral. 

6.2.2. Verificada a regularidade da documentação apresentada, a inscrição será habilitada e 
o interessado estará CREDENCIADO como ELEITOR para votar no Processo Eleitoral. 

6.2.3. Ao final do credenciamento, na data indicada no item 4.1.3 deste Edital, a Comissão 
Eleitoral CONEC 2021 publicará uma lista com dados gerais por segmento artístico no site 
www.cultura.am.gov.br. 

6.2.3.1. A comunicação do resultado da inscrição pessoal de cada um dos inscritos será 
encaminhada para o endereço de e-mail constante no Cadastro Estadual de Cultura, 
conforme for sendo realizada a sua análise. 

6.2.4. A Comissão Eleitoral CONEC 2021 não será responsável por comunicação não recebida 
pelo interessado por e-mail inválido, devolvidos por caixa de e-mail lotada, motivos de 
ordem técnica dos computadores, interrupção de comunicação, congestionamento nas 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o recebimento do 
comunicado do resultado. 

6.3. Será passível de pedido de reconsideração de qualquer inscrição que tiver a sua 
habilitação indeferida por meio virtual, no prazo recursal indicado no item 4.1.4. 

6.3.1. O pedido de reconsideração deverá se encaminhado ao endereço de e-mail 
conec@cultura.am.gov.br, constando cópia do e-mail recebido pelo recorrente com o 
resultado (item 6.2.3.1) e um texto com as alegações que se baseiam o seu pedido recursal, 
com até 500 (quinhentos) caracteres. 

6.3.1.1. O texto que superar os 500 (quinhentos) caracteres será suprimido quando 
encaminhado à análise técnica da Comissão Eleitoral, sendo desconsiderada qualquer 
alegação ali posta. 

6.3.1.2. Poderão ser anexados até 2 (dois) documentos no recurso por e-mail, além da cópia 
do resultado, desde que tenham a ver com o motivo alegado na inabilitação. 

6.3.2. A comunicação do resultado do recurso de cada um dos recorrentes será 
encaminhada para o endereço de e-mail constante no Cadastro Estadual de Cultura, 
conforme for sendo realizada a sua análise, até a data indicada no item 4.1.5. 

6.3.3. Os e-mails com pedido de reconsideração recebidos após o fim do prazo recursal não 
serão analisados. 
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6.4. A comissão eleitoral é soberana em sua decisão sobre o recurso de reconsideração. 

6.5. A relação final do total de leitores por segmento cultural será elaborada pela Comissão 
Eleitoral e será publicada no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – 
SEC, no prazo indicado no item 4.1.5., demonstrando o quantitativo de eleitores 
credenciados ao voto. 

7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. A participação no processo de inscrição objeto desse edital implica na aceitação de 
todos os seus termos, bem como na cessão gratuita do uso da imagem e voz para fins não 
comerciais e na renúncia a qualquer tipo de indenização decorrente do mencionado uso pela 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC.  

7.2. A Comissão Eleitoral dará publicidade de todos os seus atos oficiais por meio do seu sitio 
eletrônico, salvo quando indicado que deverá publicar no Diário Oficial do Estado, o qual 
será feito através de extrato emitido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC indicando a disponibilidade do ato. 

7.3. Não será permitido a ninguém, eleitor ou candidato, exercer o voto se não estiver 
devidamente CREDENCIADO nos moldes deste Edital. 

7.4. O prazo para qualquer tipo de impugnação será de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
data de publicação dos atos oficiais da Comissão Eleitoral, por meio do endereço eletrônico  
conec@cultura.am.gov.br, constando em seu assunto “ato de impugnação”, o qual será 
respondido em até 24 (vinte e quatro) horas, em horário comercial. 

7.5. Casos omissos serão apreciados e dirimidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Comissão Eleitoral CONEC 2021, em Manaus/AM, 30 de julho de 2021. 

 
 

LUIZ DANIEL FROTA XIMENES ARAGÃO 

Presidente da Comissão Eleitoral CONEC 2021 
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