
 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – SEC 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 06/2021 

REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO  
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – MANDATO 2021/2023 

O Governo do Estado do Amazonas, através da Comissão Eleitoral CONEC 2021 com o apoio 
da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC, tendo como fundamento a Lei 
Estadual n° 5.418, de 17 de março de 2021, e o Decreto Governamental n° 44.163, de 06 de 
julho de 2021, torna público para conhecimento dos interessados o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 
visando 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 E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Constitui objeto do presente edital, estabelecer regras gerais e específicas para a 
REALIZAÇÃO DO 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 processo eleitoral será realizado abrangendo todo o estado, com a participação dos 
interessados da área da cultura que residam no Amazonas. 

1.3. O processo de elaboração, acompanhamento e realização ocorrerão sob a coordenação 
da Comissão Eleitoral CONEC 2021, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa – SEC, conforme os 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 –  DA COMISSÃO ELEITORAL CONEC 2021 

2.1. A Comissão Eleitoral CONEC 2021, conforme designado no artigo 2.º do Decreto 
44.163/2021, está composta por 03 (três) representantes da sociedade civil, escolhidos 
por meio do Edital de Seleção SEC nº 05/2021, e 02 (dois) membros indicados pela 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC, todos com seus respectivos 
suplentes, e tendo como presidente um Representante da Sociedade Civil eleito pelos 
seus pares da Comissão. 

2.2. São designações da Comissão Eleitoral CONEC 2021: 
I - fiscalizar e acompanhar todo o processo eleitoral; 



 

 

 

 

II - total poder de decisão sobre o pleito, em todas as etapas do processo eleitoral; 
III - receber impugnações aos seus atos oficiais e recursos às suas decisões; 
IV - competência para dirimir casos omissos não previstos. 

2.2.1. A comissão eleitoral CONEC 2021 é soberana em suas decisões e atos, cabendo um 
único recurso de reconsideração no prazo de 02 (dois) dias, a contar da publicação do ato 
oficial. 

2.2.2. As impugnações e os recursos, respeitados os prazos legais estipulados neste Edital, 
deverão ser encaminhados para a comissão Eleitoral CONEC 2021 via internet, nos termos 
deste Edital. 

2.2.3. A decisão da Comissão Eleitoral CONEC 2021 que digam respeito a uma única parte 
interessada será dada e encaminhada integralmente por e-mail, no prazo máximo de 03 
(três) dias, e publicado o resumo no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC.  

2.2.4. As decisões da Comissão Eleitoral CONEC 2021 que digam respeito à coletividade e 
impactem o certame eleitoral como um todo, serão publicadas exclusivamente no site da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC. 

2.3. A comissão será desfeita ao final do processo eleitoral, logo após encaminhar o 
resultado final da eleição ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa. 

3 - DAS VAGAS 

3.1. As vagas para Conselho Estadual de Cultura serão preenchidas de acordo com o Art. 2º, 
inciso II da Lei Estadual n° 5.418, de 17 de março de 2021, composto pelos os seguintes 
segmentos artísticos e culturais: 

 

SEGMENTOS CULTURAIS 
VAGAS DISPONIBILIZADAS 

TITULAR SUPLENTE 

2.1.1 – Teatro 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.2 – Dança 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.3 – Circo 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.4 – Música 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.5 – Literatura 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.6 - Artes Visuais e Novas Mídias 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.7 – Audiovisual 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.8 – Cultura Popular de Matriz Ibérica  01 (uma) 01 (uma) 

2.1.9 – Cultura Indígena 01 (uma) 01 (uma) 

2.1.10 – Cultura Afrodescendente 01 (uma) 01 (uma) 

2.2.11 – Folclore e Carnaval 01 (uma) 01 (uma) 
   



 

 

 

 

4 – DOS ELEITORES 

4.1. Somente estarão aptos a votar os ELEITORES que estiverem devidamente 
CREDENCIADOS pela Comissão Eleitoral CONEC 2021, nos termos do Edital de 
Convocação CONEC nº 01/2021, publicado em 30 de julho de 2021. 

4.2. Cada Indivíduo terá direito a realizar um único voto, de acordo com sua área ou 
segmento de atuação para o qual solicitou ser credenciado como eleitor. 

4.3. Não será permitido a ninguém exercer o voto se não estiver devidamente 
CREDENCIADO, assim como exercê-lo por meio de termo de representação. 

4.4. Não será aceita procurações de qualquer tipo, para uma terceira pessoa exercer o 
direito do voto de um Eleitor, sob pena de suspensão do direito de participar dos 
processos eleitorais do Conselho Estadual de Cultura – CONEC, pelo período de 2 (dois) 
mandatos. 

5 – DOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO 

5.1. Os CANDIDATOS deverão obrigatoriamente ter acima de 18 (dezoito) anos até o dia da 
inscrição e comprovar o exercício cultural na sua categoria por pelo menos 05 (cinco) 
anos. 

5.2. Para comprovação de exercício profissional na sua área ou segmento indicada nesta 
seção, o CANDIDATO deve 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. 

5.3. Serão considerados pretensos habilitados a CANDIDATOS aqueles que, sendo Eleitores 
credenciados e regularmente registrados no Cadastro Estadual da Cultura, indiquem sua 
intenção de se candidatar à vaga de representante da área em que está inscrito como 
eleitor. 

5.5. Cada CANDIDATO poderá se inscrever apenas para a cadeira do conselho que 
represente a sua área de atuação indicada no momento do seu credenciamento como 
eleitor. 

6 –  DAS FASES  

6.1. Ficam estabelecidas para o processo de Eleição do Conselho Estadual de Cultura, 04 
(quatro) Fases, conforme determinado pelo Decreto 44.163/2021: 

a) Fase 1 – Da Convocação: elaboração do Edital pela Comissão Eleitoral CONEC 2021 e, 
após aprovada, teve seu encaminhamento ao Sr. Secretário de Estado da Cultura e 
Economia Criativa, para ciência e publicação no Diário Oficial do Estado e outros 



 

 

 

 

meios, o que se encontra executada com a presente convocação feita por meio deste 
Edital.   

b) Fase 2 – Das Inscrições: consiste no processo de inscrição dos CANDIDATOS, 
conforme requisitos estabelecidos no Capítulo 5 e seus itens. 

c) Fase 3 – Da Habilitação: consiste na verificação de documentos que comprovem 
estar credenciado como Eleitor bem como o tempo de atuação em respectivo 
segmento cultural de quem pretende participar do processo de eleição como 
CANDIDATO, conforme regras e critérios estabelecidos no presente edital. 

d) Fase 4 – Da Eleição: refere-se ao processo de eleição dos candidatos habilitados na 
Fase 3, à vaga pretendida, pelos eleitores credenciados. 

6.2. Todas as fases serão executadas pela Comissão Eleitoral CONEC 2021 com o apoio da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. 

6.3. A eleição será realizada por meio de eleição DIRETA e VIRTUAL, através do voto 
individual e secreto de quem estiver previamente cadastrado e habilitado para o pleito. 

7 – DO CRONOGRAMA 

7.1. O cronograma de execução das fases, excetuando-se a Fase 1 – Da Convocação por já 
estar cumprida com a publicação do presente Edital, será o seguinte: 

7.1.1. Fase 2 – Das Inscrições: Iniciará no dia 09 de setembro de 2021 (quinta-feira), às 
12h00 e encerrará no dia 22 de setembro de 2021 (quarta-feira), às 12h00. 

7.1.2. Fase 3 – Da Habilitação: será realizada em 4 (quatro) etapas: Análise documental, 
resultado preliminar, prazo recursal e resultado final. 

7.1.2.1. Análise documental – Será realizada a partir do dia 22 de setembro de 2021 (quarta-
feira), às 12h01m, e se encerrará no dia 23 de setembro de 2021 (quinta-feira), às 12h00. 

7.1.2.2. Resultado preliminar da habilitação – será publicada no dia 23 de setembro de 2021 
(quinta-feira). 

7.1.2.3. Prazo Recursal - terá início às 12h01 do dia 23 de setembro de 2021 (quinta-feira) e 
findará às 12h00 do dia 25 de setembro de 2021 (sábado).  

7.1.2.4. Resultado final da habilitação - será publicada no dia 27 de setembro de 2021 
(segunda-feira). 

7.1.3. Fase 4 – Da Eleição: Poderá ocorrer em 2 (dois) turnos, conforme apresentado neste 
Edital. 

7.1.3.1. Do 1º turno: será realizada em 4 (quatro) etapas: Votação, resultado preliminar, 
prazo recursal e resultado final. 

7.1.3.1.1. Da votação – Ocorrerá no dia 28 de setembro de 2021 (terça-feira), das 08h00 até 
às 18h00 (horário Manaus/AM).  



 

 

 

 

7.1.3.1.2. Resultado preliminar da votação – será publicado em até 3 (três) dias úteis após o 
fim da votação. 

7.1.3.1.3. Prazo Recursal - terá início a partir da publicação do resultado pelo prazo de 2 
(dois) dias úteis, até às 17h00 do último dia do prazo. 

7.1.3.1.4. Resultado final do 1º turno - será publicado em até 2 (dois) dias após o fim do 
prazo recursal, sendo obrigatória a publicação ocorrer em dia útil posterior, caso caia em dia 
não útil. 

7.1.3.2. Do 2º turno: Ocorrerá apenas nos casos listados neste Edital, e será realizada em 5 
(cinco) etapas: Debates, votação, resultado preliminar, prazo recursal e resultado final. 

7.1.3.2.1. Dos debates – ocorrerão em 02 de outubro de 2021 (sábado), conforme este 
Edital.   

7.1.3.2.2. Da votação do 2º turno – Ocorrerá no dia 04 de outubro de 2021 (quarta-feira), 
das 08h00 até às 18h00 (horário Manaus/AM). 

7.1.3.2.2. Resultado preliminar do 2º turno – será publicado em até 3 (três) dias úteis após o 
fim da votação. 

7.1.3.2.3. Prazo Recursal - terá início a partir da publicação do resultado pelo prazo de 2 
(dois) dias úteis, até às 17h00 do último dia do prazo. 

7.1.3.2.4. Resultado final do 2º turno - será publicado em até 2 (dois) dias após o fim do 
prazo recursal, sendo obrigatória a publicação ocorrer em dia útil posterior, caso caia em dia 
não útil. 

7.1.4. Remessa à Casa Civil para os trâmites junto a ALEAM: Até o dia 15 de outubro de 
2021. 

7.1.5. Previsão de posse dos Eleitos para o CONEC 2021-2023: dia 05 de novembro de 2021. 

8 – DAS INSCRIÇÕES  

8.1. Todos os interessados a participar do processo eleitoral devem pertencer aos diversos 
segmentos artísticos e culturais e deverão estar inscritos no Cadastro Estadual de Cultura. 

8.2. A inscrição como CANDIDATO será realizada por meio do preenchimento de Formulário 
de Cadastro disponibilizado na plataforma digital sitiada em www.cultura.am.gov.br.  

8.3. A inscrição online no período indicado no item 7.1.1 contará com a estrutura e auxílio 
necessário por parte do setor de Tecnologia e Informação da Economia Criativa - SEC, se 
necessário. 

8.3.1. O uso do login e a senha – a mesma utilizada para acesso ao Cadastro Estadual de 
Cultura – será a única forma de acesso 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.  

http://www.cultura.am.gov.br/


 

 

 

 

8.4. A inscrição do interessado em se candidatar será realizada por meio do preenchimento 
de Formulário do Cadastro Estadual de Cultura disponibilizado na plataforma digital 
sitiada em www.cultura.am.gov.br. 

8.5. Os CANDIDATOS deverão anexar, no ato da inscrição na internet, caso ainda não 
tenham no seu registro no Cadastro Estadual da cultura, os seguintes documentos: 
a) Portfólio ou Currículo conforme item 5.2, que comprove o mínimo de 05 (cinco) anos 

de atuação cultural na área que pretende se candidatar; 
b) Texto informativo da atuação na sua área cultural com até 2.000 (dois mil) 

caracteres, a ser utilizado como plataforma de trabalho a ser apresentada na 
campanha; 

c) Foto 3x4 digitalizada, a qual será utilizada na cédula de votação; 
d) Certidão Eleitoral, com o escopo de averiguar se o candidato encontra-se em pleno 

exercício de seus direitos civis e políticos e aptos a exercerem uma função pública;  
e) Certidão de Antecedentes Criminais (Estadual e Federal) expedida por Cartório 

Criminal; 
f) Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração expedida 

conforme o anexo I, para candidatos da cadeira de cultura indígena; 
g) Certificado de Alistamento Militar - CAM ou declaração expedida por órgão oficial, de 

Regularidade do Serviço Militar (somente para candidatos declarados homens). 
8.5.1. Apenas como caráter informativo, as certidões do item 8.5 poderão ser emitidas nos 

endereços abaixo, sendo o pleno funcionamento desse sítio eletrônico de 
responsabilidade única e exclusiva do órgão emitente: 
a) Certidão eleitoral:  

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
b) Certidão Criminal Federal: 

 https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao  
c) Certidão Criminal Estadual: 

 https://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  

8.5.2.  As certidões criminais (estadual e federal) poderão ser substituídas por uma única 
certidão criminal expedida pela Polícia Federal do Brasil. 

8.5.3. As certidões que eventualmente não puderem ser acessadas por meio eletrônico 
devem ser emitidas de forma presencial na sede dos órgãos emitentes. 

8.5.4. Quando a certidão não informar a data da sua validade, ela deverá ter sido emitida há, 
no máximo, 30 (trinta) dias. 

8.6. Os documentos referidos nos itens 8.5 deverão ser anexados na plataforma digital pelo 
interessado, caso ainda não estejam incluídos no seu registro no Cadastro Estadual da 
Cultura.  

http://www.cultura.am.gov.br/
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao
https://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100


 

 

 

 

8.6.1. A condição de indígena do CANDIDATO à vaga da cadeira desse segmento será 
confirmada pelo seu registro no Cadastro Estadual de Cultura, onde deverá constar a 
autodeclaração de pertencimento étnico assinada por uma das suas lideranças 
reconhecidas. 

8.6.2. Caso o CANDIDATO à vaga da cadeira da Cultura Indígena não tenha a autodeclaração 
em seu cadastro, deverá anexar em sua inscrição tal documento (anexo I) sob pena de 
indeferimento, o qual deverá ter a confirmação da sua respectiva comunidade sobre sua 
condição de pertencimento étnico, assinada por uma das suas lideranças reconhecidas. 

8.7. A plataforma digital possuirá um Termo de Responsabilidade que só será validado após 
o preenchimento completo da Ficha de Inscrição e quando todos os documentos exigidos 
forem anexados.  

8.8. A veracidade das informações, prestadas pelo interessado são de sua inteira 
responsabilidade, sob pena de responsabilização civil e criminal em caso de falsidade, 
além da imediata exclusão do processo eleitoral.  

8.9. Não será permitido a ninguém, eleitor ou candidato, exercer o voto se não estiver 
habilitado previamente para tal nos moldes deste decreto, nem tão pouco se permitirá 
adendo ou retificação de documento ou informações após o ato de inscrição.  

8.10. 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.  

9 – DA HABILITAÇÃO  

9.1. A inscrição dos CANDIDATOS será HABILITADA pela Comissão Eleitoral no prazo 
indicado no item 7.2 e subitens, sendo publicada como DEFERIDA ou INDEFERIDA no site 
da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC. 

9.2. A conferência e análise dos documentos especificados no Capitulo 8 e seus itens, serão 
realizadas pela Comissão Eleitoral. 

9.2.1. Não será permitido que se faça adendo ou retificação de documento ou informações 
após o ato de inscrição, salvo exceções apresentadas neste Edital. 

9.2.1.1. A Comissão Eleitoral poderá pedir para que o candidato encaminhe novamente 
algum documento que se encontre ilegível para averiguação. 

9.2.2. Qualquer inconsistência ou ausência de documentação ou comprovação de qualquer 
um dos itens obrigatórios ou ainda, que impeça a Comissão Eleitoral de efetuar a 
averiguação quanto ao pleno exercício de seus direitos civis e políticos do CANDIDATO 
e/ou se estão aptos a exercerem uma função pública, ocasionará a sua não habilitação 
para o Processo Eleitoral, sendo considerada candidatura INDEFERIDA.  



 

 

 

 

9.2.3. Verificada a regularidade da documentação apresentada, a inscrição será DEFERIDA e 
o interessado estará HABILITADO como CANDIDATO para concorrer a uma das vagas de 
conselheiro no Processo Eleitoral, sendo declarada CANDIDATURA DEFERIDA. 

9.2.4. A comunicação do resultado da inscrição será encaminhada a cada um dos inscritos, 
para o endereço de e-mail constante no Cadastro Estadual de Cultura. 

9.2.5. A Comissão Eleitoral CONEC 2021 não será responsável por comunicação não recebida 
pelo interessado em virtude de 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. 

9.3. É inelegível qualquer candidato que esteja impedido, na forma da lei, de exercer as 
atividades atribuídas ao Conselho, comprovadas por certidões positivas ou outros 
documentos com fé pública, ou ainda, que não esteja inscrito como eleitor. 

9.4. Será passível de pedido de reconsideração de qualquer inscrição que tiver a sua 
habilitação indeferida, no prazo recursal de 2 (dois) dias, a contar da publicação do 
resultado oficial do credenciamento, conforme cronograma apresentado neste Edital. 

9.5. A comissão eleitoral é soberana em sua decisão sobre o recurso de reconsideração. 

9.6. A relação do total dos CANDIDATOS por segmento cultural será elaborada pela 
Comissão Eleitoral, em até 2 (dois) dias após o final do prazo recursal, e será publicada no 
site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC. 

10 – DA ELEIÇÃO  

10.1 O processo eleitoral de que trata este edital ocorrerá de forma remota, por meio da 
internet, em área restrita do sistema de votação na plataforma digital sitiada em 
www.cultura.am.gov.br 

10.2. A plataforma digital estará aberta para o exercício do voto durante o período indicado 
no cronograma apresentado no item 7 deste Edital. 

10.2.1. O voto será individual e secreto, a ser exercido por quem estiver previamente 
cadastrado e habilitado para o pleito, através do acesso ao sistema por meio do seu login 
e a senha cadastrada – a mesma utilizada para acesso no Cadastro Estadual da Cultura. 

10.2.2. Não haverá quórum mínimo de votos estabelecido para a eleição de qualquer 
candidato. 

10.3. A eleição ocorrerá em dois turnos quando houver mais de 10 (dez) candidatos inscritos 
para a vaga de representante em algum dos segmentos culturais. 

10.3.1. Para cada turno, a plataforma digital estará aberta para o exercício do voto pelo 
período e nas datas informadas no cronograma (item 7).  

http://www.cultura.am.gov.br/votacultura


 

 

 

 

10.3.2. Nos casos em que ocorrer apenas um turno, esses conselheiros eleitos aguardarão a 
nomeação em conjunto com aqueles leitos em segundo turno. 

10.3.3. A apuração dos votos e publicação do resultado final de cada turno deverá ser 
iniciado e finalizado em até três dias úteis após o fim da votação. 

10.4. Só será admitido um vencedor por cadeira representativa, sendo eleito como membro 
titular da cadeira de cada categoria aquele que obtiver a maior quantidade de votos. 

10.4.1. O segundo mais votado será declarado o imediato suplente do membro titular, 
respectivamente, em cada categoria. 

10.5. Em caso de empate de votos, lograr-se-á vencedor o de maior idade. 

10.6. Nos casos em que houver segundo turno, conforme estabelecido no item 10.3, 
passarão para a próxima fase os 2 (dois) mais votados do primeiro turno. 

10.7. Caso qualquer um dos cargos não seja preenchido, tanto de titular quanto de suplente, 
a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC poderá convidar qualquer 
pessoa da sociedade civil que esteja regularmente inscrita no Cadastro Estadual da 
Cultura para ocupar essa vaga. 

10.7.1. No caso da escolha feita pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – 
SEC é pré-requisito que o convidado seja atuante no segmento que eventualmente 
estiver sem representante. 

10.7.2. O convidado deverá preencher os requisitos apresentados no presente Edital para 
poder ocupar o cargo oferecido. 

10.7.3. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC efetuará quantos 
convites forem necessários até ocupar todas as vagas do Conselho. 

11 – DA CAMPANHA ELEITORAL 

11.1. A campanha eleitoral poderá ser realizada por todos os candidatos inscritos, sendo que 
haverá uma área na página da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC 
onde será publicada a plataforma de trabalho de cada um com suas propostas, conforme 
apresentado pelo candidato no momento da inscrição da sua candidatura. 

11.1.1. Qualquer candidato que tenha feito a sua inscrição mas ainda não teve a candidatura 
deferida, poderá iniciar a sua campanha junto aos seus pares de segmento cultural, bem 
como a divulgação nas redes sociais. 

11.2. De forma a complementar a divulgação, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa – SEC providenciará o encaminhamento, por e-mail ou por outros meios, das 
propostas de cada candidato aos eleitores credenciados para o pleito, dentro do 
segmento de cada candidato.  

11.2.1. A Comissão Eleitoral não fornecerá dados dos eleitores credenciados aos candidatos, 
em atendimento ao que determina a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 



 

 

 

 

Proteção de Dados Pessoais), visto que não haveria meios de fiscalizar a utilização dos 
dados fornecidos. 

11.2.3. Não se poderá fazer campanhas pagas ou patrocinadas por candidatos ou por 
terceiros, nas redes sociais ou qualquer outra mídia, sendo permitida a divulgação de 
banners ou cards virtuais por ele e seus apoiadores. 

11.3. Nos casos em que houver abuso ou atividade não lícita praticada por um candidato, a 
Comissão Eleitoral, de posse da informação, irá proceder ao contraditório junto ao 
denunciado para apresentar sua defesa em 24 (vinte e quatro) horas. 

11.3.1. Recebendo ou não a defesa, a Comissão Eleitoral irá deliberar sobre o evento 
denunciado e, caso seja declarado como verdadeiro, deverá aplicar sanção ao candidato. 

11.3.1.1. São aplicáveis ase seguintes sanções: 
a) Advertência: quando for deliberado que o evento for de natureza leve; 
b) Suspensão temporária: quando for deliberado que o evento for de natureza média ou 

reincidente, sendo indicado por quantos dias o candidato não poderá fazer campanha; 
c) Cancelamento da candidatura: quando for deliberado que o evento for de natureza 

grave ou reincidente de uma suspensão temporária. 

11.3.2. Da decisão da Comissão sobre a denúncia caberá unicamente o pedido de 
reconsideração, nos termos deste Edital. 

11.4. Nos casos em que houver segundo turno, será proposto um debate entre os dois 
candidatos mais votados, organizado pela Comissão Eleitoral, com o apoio da Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC. 

11.4.1. O debate terá duração máxima de 1h (uma hora) e será divulgado e transmitido 
pelos canais de comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – 
SEC. 

11.4.1.1. Os candidatos poderão divulgar a data do debate bem como retransmiti-las na 
íntegra, sem cortes, em suas redes sociais, no dia da eleição. 

11.4.1.2. Após a eleição, qualquer candidato poderá publicar o debate com cortes, 
mostrando apenas as partes onde há a sua participação no evento, caso seja do seu 
interesse. 

11.4.2. O formato do debate será apresentado aos candidatos para conhecimento e 
assinatura de concordância, sob pena de não poderem participar do debate. 

11.4.3. Eventuais candidatos que apresentaram pedido de reconsideração e ainda não 
tiveram decisão prolatada na fase recursal, caso esteja em terceiro lugar na votação 
poderão solicitar a sua participação no debate, o qual será autorizado pela Comissão 
Eleitoral.  

12 – DOS RECURSOS 



 

 

 

 

12.1. O único recurso cabível em qualquer das etapas regulamentadas por este Edital é o 
Pedido de Reconsideração. 

12.2. Será passível de pedido de reconsideração qualquer decisão da Comissão Eleitoral que 
o candidato considere como inadequada para o caso e que tenha como comprovar tal 
fato. 

12.2.1. O pedido de reconsideração deverá se encaminhado ao endereço de e-mail 
conec@cultura.am.gov.br, e deve atender os seguintes requisitos: 
a)  Na área de “assunto”, deverá constar apenas o número do ID (login) do candidato; 
b)  No “corpo” do e-mail, texto com as alegações que se baseiam o seu pedido de 

reconsideração com até 1.000 (mil) caracteres; 
c)  Como “anexo”, até 2 (dois) documentos no recurso por e-mail, desde que tenham a 

ver com o motivo alegado na inabilitação.  

12.2.1.1. O texto que superar os 1.000 (mil) caracteres será suprimido quando encaminhado 
à análise técnica da Comissão Eleitoral, sendo desconsiderada qualquer texto posto após. 

12.2.1.2. Nos casos em que a decisão a ser recorrida foi informada por e-mail, deve-se 
encaminhar a cópia do resultado recebido junto com os requisitos do item 12.2.1.  

12.2.1.3. Os pedidos de reconsideração nãos serão analisados se: 
a) Enviados sem atender os requisitos dos itens 12.2.1 e 12.2.1.2; 
b) Encaminhado por outros meios de comunicação diferente do indicado; 
c) Remetidos para um endereço de e-mail que não seja o indicado neste Edital; 
d) Após o fim do prazo recursal. 

12.3. O prazo para recurso de todos os atos oficiais e etapas relacionadas ao pleito eleitoral 
será de 02 (dois) dias, conforme informado no item 7 (cronograma).  

12.4. Considera-se iniciado o prazo no dia da publicação do ato oficial e será contado em 
dias corridos.  

12.4.1. No caso de notificações da decisão enviadas por e-mail, o prazo informado no item 
12.3. contará após 12 (doze) horas do envio realizado pela Comissão Eleitoral.  

12.5. 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, não cabendo novo recurso dessa decisão, mesmo que ainda 
dentro do prazo recursal.  

12.6. A comissão eleitoral é soberana em sua decisão sobre o recurso de reconsideração. 

13 - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

13.1. Encerrado o processo eleitoral e recebido o resultado da Comissão Eleitoral, a 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC, encaminhará ao Secretário de 
Estado Chefe da Casa Civil, a relação dos titulares e suplentes eleitos pela Sociedade Civil, 

mailto:conec@cultura.am.gov.br


 

 

 

 

bem como a dos indicados pelos entes públicos – estes, acompanhados dos respectivos 
currículos – para a composição do Conselho Estadual de Cultura - CONEC/AM. 

13.2. Após os procedimentos pertinentes na Casa Civil, a relação será remetida à Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas para deliberar a aprovação dos nomes, atendendo a 
determinação do art. 28, inciso XVIII, da Constituição do Estado do Amazonas. 

13.3. Sendo aprovada a composição do CONEC/AM pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas, os nomes estarão aptos a serem designados por meio de Decreto do Chefe do 
Poder Executivo Estadual, para a função de membro conselheiro. 

13.4. A posse dos eleitos e dos indicados, na função de Conselheiro, para a Gestão 2021-
2023, dar-se-á em Assembleia Geral Extraordinária do CONEC/AM, conforme o 
cronograma apresentado no item 7. 

13.4.1. O primeiro dia de mandato será contado a partir da expedição do Termo de Posse. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1. A participação no processo de credenciamento objeto desse edital implica na aceitação 
tácita 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.  

14.2. A Comissão Eleitoral dará publicidade de todos os seus atos oficiais por meio do seu 
sitio eletrônico disponibilizado na página da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa, em www.cultura.am.gov.br, salvo quando indicado que deverá publicar no Diário 
Oficial do Estado. 

14.3. O prazo para impugnação ao presente Edital será de 02 (dois) dias a contar da sua 
publicação. 

14.4. Casos omissos serão apreciados e dirimidos pela Comissão Eleitoral CONEC 2021. 

 

LUIZ DANIEL FROTA XIMENES ARAGÃO  
Presidente da Comissão Eleitoral CONEC 2021 

 

CÂNDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO 
Secretário de Estado de Cultura e  
Economia Criativa, em exercício. 
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ANEXO I - AUTODECLARAÇÃO E PERTENCIMENTO ÉTNICO 

 

Eu, _________________________________, de nacionalidade ______________________, nascido(a) 

em ___/____/____ no município de _________________________ do estado do 

_______________________, filho(a) de _______________________________________ e de 

___________________________________________________, estado civil ________________ 

portador(a) da identidade nº _______________________, expedida em __/___/___ e do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) nº ______.______.______-____, residente e domiciliado 

______________________________________________________, CEP: ___________-_____, na 

cidade de _________________________________________________________, estado do 

___________________________, reconheço que sou indígena, para o fim específico de me 

candidatar a conselheiro estadual de cultura no segmento “cultura indígena”, consoante o 

estabelecido no item 8.6.2. do Edital de Chamamento Público nº 06/2021 e informo que pertenço ao 

povo _______________________________.  

Declaro, ainda, que estou ciente que em caso de informação/declaração falsa, decorrerá na 

inviabilidade da minha candidatura ou minha exoneração, caso já tenha tomado posse do cargo, 

após processo administrativo que me assegure o direito de defesa, bem como sujeição às sanções 

prescritas no código penal e às demais cominações legais aplicáveis.  

______________________, __________ de _______________ de ____________.  

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 E as lideranças abaixo, reconhecidas do povo ao qual pertence o(a) candidato(a) indígena 

mencionado acima, firmam a presente declaração, por ser expressão da verdade. 

 

 

 

LIDERANÇA 1  

Nome completo: _____________________________________  

CPF: ________.________.________-____  

RG: __________________________ Emissor:______________  

Assinatura: _________________________________________ 

LIDERANÇA 2 

Nome completo: _____________________________________  

CPF: ________.________.________-____  

RG: __________________________ Emissor:______________  

Assinatura: _________________________________________ 


