
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
 

EDITAL 009/2018 
PRÊMIO 'CIRCUITO DE CULTURA PERIFÉRICA COOPERATIVA CULTURAL' 

 
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, altera os prazos do edital que regulamenta o Prêmio 
'Circuito de Cultura Periférica Cooperativa Cultural' para seleção de projetos de 
cultura popular nos bairros e distritos de Ponta Grossa, com recursos do Fundo 
Municipal de Cultura. Desta forma,  
 

1) Onde se lê:  
 
3.4 - Cada prêmio será pago em duas parcelas de R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e 
cinquenta reais), sendo a primeira até o dia 29 de junho - após a divulgação dos 
selecionados e entrega de documentos complementares de todos os premiados - e a 
segunda até o dia 10 de outubro, após o término dos trabalhos. 
 
Leia-se: 
 
3.4 - Cada prêmio será pago em duas parcelas de R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e 
cinquenta reais), sendo a primeira até o dia 20 de julho - após a divulgação dos 
selecionados e entrega de documentos complementares de todos os premiados - e a 
segunda até o dia 10 de outubro, após o término dos trabalhos. 
 

2) Onde se lê: 
 
7.1 – O resultado final do concurso, com a nota de cada projeto, será publicado em 
Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 20 de 
junho de 2018. 
 
Leia-se: 
 
7.1 – O resultado final do concurso, com a nota de cada projeto, será publicado em 
Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 02 de 
julho de 2018. 
 
 

3) O ANEXO I, portanto, fica configurado da seguinte forma: 
 
Resultado do concurso Até 02 de julho de 2018 

Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 20 de julho de 2018 

Execução das atividades Julho, agosto e setembro de 2018 

Mostra Pública A definir 



 

Entrega de relatório final Até 28 de setembro de 2018 

Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 10 de outubro de 2018 
 
 
Os demais itens do edital seguem inalterados. 
 
 

Ponta Grossa, 19 de junho de 2018. 
 
 

FERNANDO DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 


