
1º ADENDO MOFIFICADOR

Concurso Público nº 003/2021 – VI Festival Manoel de Barros de Poesia

Rretificação da publicação do dia 27/10/2021 pág. 32 a 48 do Dioprima referente

a publicação do Edital de Concurso Público nº 003/2021 – VI Festival Manoel de

Barros de Poesia na seguinte maneira:

Onde se lê:

Art. 14 – Para inscrição serão necessários os seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrição totalmente preenchida (Anexo I);
b) Cópia de RG e CPF (Quando maior de idade) ou Cópia de RG e CPF do pai,
responsável ou represente legal (Quando menor de idade);
c) Cópia ou arquivo PDF com poesia a ser declamada;
d) Ficha de Cadastro junto à prefeitura (Anexo III);
e) Dados da Conta Bancária do candidato ou representante legal – Conta
Corrente ou Poupança (Cópia de cartão, extrato, termo de abertura ou dados
digitados);
f) Autorização para Participação (Anexo IV);
g) Autorização de Uso de Imagem (Anexo V).

Passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14 – Para inscrição serão necessários os seguintes documentos:

a) Ficha de Inscrição totalmente preenchida (Anexo I);
b) Cópia de RG e CPF (Quando maior de idade) ou Cópia de RG e CPF do pai,

responsável ou represente legal (Quando menor de idade);
c) Cópia ou arquivo PDF com poesia a ser declamada;
d) Ficha de Cadastro junto à prefeitura (Anexo III);
e) Dados da Conta Bancária do candidato ou representante legal – Conta Corrente

ou Poupança (Cópia de cartão, extrato, termo de abertura ou dados digitados);
f) Autorização para Participação (Anexo V);
g) Autorização de Uso de Imagem (Anexo IV).

Onde se lê:

Concurso nº 003/2019

Passa a vigorar com a seguinte redação:



Concurso 003/2021

Na certeza de vossa atenção, manifesto os mais sinceros votos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

____________________________

Wanderson Alex Moreira de Lana

Secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude.

Portaria: 020/2021


