
 

 

ALTERAÇÃO DE DATAS 
 

EDITAL 011/2018 
CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIAS 2018 

‘ANO DA CULTURA PARANAENSE EM PONTA GROSSA’ 
 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, faz a seguinte alteração no Edital 011/2018, que regulamenta o 
Concurso Municipal de Fotografias 2018. Desta forma, 
 

1) Onde se lê: 
 
7.1 - O resultado do concurso será divulgado em evento público no dia 11 de agosto de 2018, às 
14h, no Cine-Teatro Ópera. A cerimônia premiativa inclui exibição das imagens selecionadas, 
seguida da realização do voto popular, além da publicização dos três primeiros colocados. Ao 
menos um representante da comissão avaliadora estará presente para bate-papo com público e 
fotógrafos participantes do concurso. 
 
7.2 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 15 de agosto de 2018. 
 
Leia-se: 
 
7.1 - O resultado do concurso será divulgado em evento público no dia 18 de agosto de 2018, às 
14h, no Cine-Teatro Ópera. A cerimônia premiativa inclui exibição das imagens selecionadas, 
seguida da realização do voto popular, além da publicização dos três primeiros colocados. Ao 
menos um representante da comissão avaliadora estará presente para bate-papo com público e 
fotógrafos participantes do concurso. 
 
7.2 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 21 de agosto de 2018. 

 
 

2) O ANEXO I, portanto, fica configurado da seguinte forma: 
 

Datas importantes 
 

Inscrições 23 de abril a 06 de julho de 2018 

Homologação Até 11 de julho de 2018 

Prazo para recursos 15h do dia 13 de julho de 2018 

Avaliação dos recursos Até 15 de julho de 2018 

Publicação dos selecionados Até 31 de julho de 2018 

Prazo para recursos 15h do 01 de agosto de 2018 

Avaliação dos recursos Até 03 de agosto de 2018 



 

 

Entrega das fotografias impressas Até 09 de agosto de 2018 

Cerimônia premiativa 14h do dia 18 de agosto de 2018 

Publicação do resultado final Até 21 de agosto de 2018 

Pagamento do prêmio Até 31 de agosto de 2018 
 

Os demais itens do edital seguem inalterados. 
 
 

Ponta Grossa, 08 de agosto de 2018. 
 
 

FERNANDO DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 


