
 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
 

EDITAL 016/2018 
CONCURSO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS 2018 

 
 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o 
Conselho Municipal de Política Cultural, alteram os prazos do edital que regulamenta 
a Concurso para Circulação de Espetáculos Musicais 2018 no município de Ponta 
Grossa, com recursos do Fundo Municipal de Cultura. 
 

1) Onde se lê: 
 
3.2 - Os espetáculos vencedores receberão, individualmente, um prêmio no valor de R$ 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Este valor será pago em duas parcelas de R$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), sendo a primeira até o dia 27 de julho - após a 
divulgação dos selecionados e entrega de documentos complementares de todos os 
grupos - e a segunda até o dia 07 de novembro, após todos os grupos comprovarem a 
realização das apresentações. 
 
Leia-se: 
 
3.2 - Os espetáculos vencedores receberão, individualmente, um prêmio no valor de R$ 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Este valor será pago em duas parcelas de R$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), sendo a primeira até o dia 22 de agosto - após a 
divulgação dos selecionados e entrega de documentos complementares de todos os 
grupos - e a segunda até o dia 07 de novembro, após todos os grupos comprovarem a 
realização das apresentações. 
 

2) Onde se lê: 
 
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 13 de julho de 2018. 
 
Leia-se: 
 
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 06 de agosto de 2018. 
 

3) O ANEXO I, portanto, fica configurado da seguinte forma: 
 
Inscrições 23 de abril a 20 de junho de 2018 

Homologação Até 25 de junho de 2018 

Prazo para recursos 15h do dia 27 de junho de 2018 



 

 

Avaliação dos recursos Até 29 de junho de 2018 

Resultado do concurso Até 06 de agosto de 2018 

Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 22 de agosto de 2018 

Prazo limite para apresentações Até 30 de outubro de 2018 

Entrega de comprovação de apresentações Até 31 de outubro de 2018 

Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 07 de novembro de 2018 
 
 

Ponta Grossa, 24 de julho de 2018. 
 
 

FERNANDO DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
 
 

 


