
 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

EDITAL 013/2018 
CONCURSO CULTURAS DA VILA 

 
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o 

Conselho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, torna pública a 
homologação das inscrições recebidas (deferidas e indeferidas) para o Edital 013/2018 – 
Concurso Culturas da Vila. Conforme previsto em edital, eventuais recursos ao 
indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, em formato de ofício, 
até às 15h do dia 30 de maio de 2018, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Os 
recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal de 
Cultura e pelo titular da cadeira de Cine-Foto-Vídeo do Conselho Municipal de Política 
Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 01 de junho de 2018, podendo 
haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos. Os 
projetos serão avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais da área 
não residentes em Ponta Grossa, observando os seguintes critérios: a) Qualificação do 
proponente quanto a sua experiência neste tipo de trabalho (2,0 pontos); b) Pertinência da 
proposta de audiovisual (4,0 pontos); c) Viabilidade da proposta e execução (4,0 pontos). A 
nota final de cada projeto será o somatório simples dos critérios a, b e c. 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. 

 

ID INSCRITO PROJETO SITUAÇÃO 

01 Emerson Luiz Gomes Carneiro Nossas Raízes: Clube Literário 13 de Maio deferida 

02 Emerson Luiz Gomes Carneiro Festa de aniversário: Colégio Estadual General Ozório deferida 

03 Emerson Luiz Gomes Carneiro Novos vizinhos: Residencial Vida Nova 1 deferida 

04 Lucas Feld Guimarães História do Colégio Estadual José Elias da Rocha deferida 

 

Ponta Grossa, 28 de maio de 2018. 
 
 

FERNANDO DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 


