
 

 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EM EXERCÍCIO, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no DECRETO ESTADUAL 
N.º 42.883, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020, publica a errata do EDITAL Nº 07/2020/ 
PROGRAMA CULTURA CRIATIVA / LEI ALDIR BLANC/ PRÊMIO ENCONTRO DAS 
ARTES COMPETIÇÃO PARA CONCESSÃO DO PRÊMIO ENCONTRO DAS ARTES 
PARA PROJETOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE ECONOMIA CRIATIVA E 
SOLIDÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, cujo extrato foi publicado no 
DOE, data 23/11/2020, Edição 34378, Pag.27, conforme o que consta abaixo.  
 
Onde se lê: O RESULTADO FINAL DOS CLASSIFICADOS na competição, após o 

julgamento dos recursos, será homologado pelo Secretário de Estado de Cultura e 
Economia Criativa e publicado no Diário Oficial do Estado, indicando o nome dos 
classificados, a modalidade e o valor do prêmio, e respectivo cadastro de reserva. 
Leia-se: O RESULTADO FINAL DOS CLASSIFICADOS na competição, após o 

julgamento dos recursos, será homologado pelo Secretário de Estado de Cultura e 
Economia Criativa e publicado no site www.cultura.am.gov.br, indicando o nome dos 
classificados, a modalidade e o valor do prêmio, e respectivo cadastro de reserva. 
 
Onde se lê: Os recursos para esta fase serão realizados de forma ONLINE no site 
www.cultura.am.gov.br, em espaço próprio, em um prazo de 03 (três) dias corridos, a 
contar da publicação da lista a que se refere o item anterior, não cabendo nesta fase a 
apresentação de documentos não enviados no ato da inscrição do projeto. 
Leia-se: Os recursos para esta fase serão realizados de forma ONLINE no site 
www.cultura.am.gov.br, em espaço próprio, em um prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação da lista a que se refere o item anterior, não cabendo nesta fase a 
apresentação de documentos não enviados no ato da inscrição do projeto.  
 
Onde lê-se:  

AÇÃO DATA 

Prazo para apresentação de 
recursos. 

3 (três) dias corridos. 
Até às 23h59min, horário Manaus, do dia 
17/12/2020 

Resultado Final dos Classificados 
da Fase 1 . 

Até dia 21/12/2020 

FASE 2 – Celebração  

ÚNICA DATA para os classificados 
DA CAPITAL se apresentarem 
para celebração  

Até o dia 22/12/2020  

PRAZO FINAL para os 
classificados DO INTERIOR se 
apresentarem para celebração  

Até o dia 23/12/2020  

Convocação do Cadastro de 
Reserva, se houver 

A ser definido através da publicação de aviso no 
Diário Oficial do Estado e no site da Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa   



 

 

POSSIBILIDADE DE NOVO LOTE 
– Abertura de novo prazo para 
inscrições de propostas  

A ser definido através da publicação de aviso no 
Diário Oficial do Estado e no site da Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa   

 
Leia-se:  

AÇÃO DATA 

Prazo para apresentação de 
recursos. 

2 (dois) dias úteis. 
Até às 17h, horário Manaus, do dia 16/12/2020 

Resultado Final dos Classificados 
da Fase 1 . 

Dia 17/12/2020 

FASE 2 – Celebração  

PRAZO FINAL para os 
classificados se apresentarem 
para celebração  

Até o dia 21/12/2020  

Convocação do Cadastro de 
Reserva, se houver 

A ser definido através da publicação de aviso 
no Diário Oficial do Estado e no site da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa   

POSSIBILIDADE DE NOVO LOTE 
– Abertura de novo prazo para 
inscrições de propostas  

A ser definido através da publicação de aviso 
no Diário Oficial do Estado e no site da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa   

 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 14.12.2020. 
 
 

Marcos Apolo Muniz de Araújo 
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa 

(assinatura no documento físico) 
 


