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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CREDENCIAMENTO DE TRABALHADORES CULTURAIS 
 
PREÂMBULO 
 
A Prefeitura Municipal de Anchieta/es, por meio da Gerência Municipal de Cultura 
e Patrimônio Histórico e Secretaria Municipal de Turismo, torna público para 
conhecimento dos interessados, pessoas físicas e jurídicas, o presente Edital de 
Cadastramento de trabalhadores culturais, objetivando traçar um panorama que 
oriente o desenvolvimento e o redirecionamento de ações, refletindo de maneira 
mais plural as demandas identitárias da nossa produção cultural, nas condições 
descritas no edital e em seus anexos. 
 
1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1- O CREDENCIAMENTO de Trabalhadores Culturais está legalmente 
amparado na Lei Emergencial da Cultura “Aldir Blanc” (Lei Federal nº 14017, de 
29 de junho de 2020), na Lei Municipal 1433, de 20 de julho de 2020. 
1.2- Poderão participar do credenciamento trabalhadores culturais assim 
descritos: 

a) Pessoas físicas residentes no município de Anchieta, que atuem na cadeia 
produtiva cultural e que atendam às exigências do edital; 

b) Pessoas jurídicas sediadas no território do município de Anchieta, que 
atuem na cadeia produtiva cultural e que atendam às exigências do edital; 

c) Coletivos, manifestações, agrupamentos e comunidades sediadas no 
território do município de Anchieta, que atuem na cadeia produtiva cultural e 
que atendam às exigências do edital; 

 
2 – DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto deste Edital o Cadastramento de trabalhadores culturais de 
diversas áreas de manifestação cultural para orientar o desenvolvimento e o 
redirecionamento de ações da Prefeitura Municipal de Anchieta/ES. 
 
3 – DA FORMA DE CADASTRO 
3.1- Os cadastros acontecerão de forma eletrônica mediante envio das 
documentações constantes no item 5 para o e-mail: 
cadastroculturalanchieta@gmail.com; 
Parágrafo Único: Os interessados que não possuem acesso à rede de internet ou 
encontrem dificuldade em realizar a inscrição, poderão procurar a Casa da 
Cultura, situada no Bairro Porto de Cima, das 08h00min às 12h00min, onde 
receberão orientação e auxílio de servidor da Gerência de Cultura para realização 
do cadastro.   
 
4 – DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO 
4.1- O edital de Credenciamento terá 2 (dois) prazos distintos: 

mailto:cadastroculturalanchieta@gmail.com
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a) Prazo para os interessados em requerer o auxílio emergencial previsto na 
Lei Emergencial da Cultura “Aldir Blanc” (Lei Federal nº 14017, de 29 de 
junho de 2020): das 00h00min do dia 01 de agosto de 2020 até às 23:59 
do dia 14 de agosto de 2020. 

b) Prazo para os interessados em estar cadastrado junto ao Município de 
Anchieta: das 00h00min do dia 01 de agosto de 2020 até às 23:59 do dia 
31 de julho de 2021. 

4.2- O prazo final para realização do cadastro descrito na letra “a” do item 4.1 
poderá ser prorrogado em caso de alteração da Lei Emergencial da Cultura “Aldir 
Blanc” (Lei Federal nº 14017, de 29 de junho de 2020); 
4.3- O prazo final para realização do cadastro descrito na letra “b” do item 4.1 
poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses em caso de interesse da 
Municipalidade. 
 
 
5 – DOS DOCUMENTOS PARA CADASTRO 
5.1- Os interessados deverão encaminhar obrigatoriamente os seguintes 
documentos: 
5.1.1- PESSOA FISICA 

a) Ficha de Cadastro (Anexo I) devidamente preenchida online; 
b) Cópia dos documentos pessoais: CPF e documento de identificação (RG, 

Carteira de Trabalho, Carteira Profissional ou CNH); 
c) Cópia do Cartão da Família emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Anchieta. 
d) Comprovação de atuação na atividade da cadeia produtiva cultural descrita 

na ficha de cadastro; 
 
5.1.2- PESSOA JURÍDICA 

a) Ficha de cadastro (Anexo II) devidamente preenchida online; 
b) Cópia dos documentos pessoais do representante legal: CPF e documento 

de identificação (RG, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional ou CNH); 
c) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado; 
d) Cópia do Contrato Social ou documento equivalente. No caso de 

Microempreendedor Individual (MEI), Certificado da Condição 
do Microempreendedor Individual (CCMEI); 

e) Comprovação de atuação na atividade da cadeia produtiva cultural descrita 
na ficha de cadastro; 
 

 
5.1.3- COLETIVOS, MANIFESTAÇÕES, AGRUPAMENTOS E COMUNIDADES 

a) Ficha de cadastro (Anexo III) devidamente preenchida online; 
b) Cópia dos documentos pessoais do representante legal: CPF e documento 

de identificação (RG, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional ou CNH); 
c) Cópia do Cartão da Família do representante emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Anchieta. 
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d) Declaração (Anexo IV) emitida e assinada pelos membros do grupo 
legitimando o responsável do coletivo, manifestação, agrupamento ou 
comunidade indicado na ficha de cadastro.  

 
Parágrafo Único: O Conselho Municipal de Cultura poderá promover diligências 
no intuito de sanar possíveis dúvidas relacionadas às documentações 
apresentadas, podendo inclusive solicitar apoio a outras secretarias municipais. 
 
6 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES 
6.1- As documentações serão analisadas pelo Conselho Municipal de Cultura em 
reuniões a serem realizadas de acordo com as demandas e necessidades 
existentes; 
6.2- O Conselho Municipal de Cultura analisará as documentações, lavrará ata da 
reunião e publicará o resultado de deferimento ou indeferimento dos pedidos, 
cabendo recurso de 3 (três) dias úteis contra a decisão da Comissão. 
6.3- Os recursos deverão ser fundamentados e encaminhados para o mesmo 
endereço de e-mail utilizado para a realização de cadastro e serão julgados e 
respondidos em até 2 (dois) dias úteis. 
6.4- Findada o prazo de recursos ou não havendo estes, o Conselho Municipal de 
Cultura publicará o resultado final e emitirá o Certificado de Credenciamento. 
 
7 – DA PUBLICIDADE DO CHAMAMENTO 
7.1- Todas as etapas do Chamamento serão publicadas no site institucional da 
Prefeitura de Anchieta, bem como no Diário Oficial dos Municípios, podendo 
também ser utilizadas outras ferramentas como mídias sociais, rádios, jornais, 
televisão. 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1 – DOS PARTICIPANTES 
a) Preencher todas as informações descritas na ficha de cadastro; 
b) Comunicar ao Conselho Municipal de Cultura qualquer situação de mudança de 
telefone, endereço, e-mail, etc, que possa comprometer a localização e o contato 
com o credenciado. 
 
8.2 – DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
a) Realizar as análises de pedidos de cadastro; 
b) Emitir os Certificados e encaminhar/entregar ao Credenciado; 
c) Manter atualizada a lista de Credenciados e sempre encaminhá-la à Gerência 
de Cultura para publicação no site institucional do Município; 
 
9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO 
9.1- O Certificado de Credenciamento terá validade de 12 (meses) a contar da 
data de sua emissão, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante regras 
de recadastramento previstas futuramente. 
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9.2- A prorrogação do Certificado de Cadastramento também poderá ocorrer em 
caso de prorrogação deste edital, desde que o Credenciado mantenha as 
condições previstas no ato de seu credenciamento. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1- Será responsabilidade do Conselho Municipal de Cultura a condução dos 
trabalhos e demais atos administrativos necessários à plena execução do 
credenciamento; 
10.2-  Caberá à Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico em 
parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo 
dar todo apoio ao Conselho Municipal de Cultura na condução dos trabalhos de 
credenciamento; 
10.3- O presente edital poderá ser alterado pela Gerência Estratégica de Cultura e 
Patrimônio Histórico desde aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura, 
cabendo as alterações serem publicadas nos mesmos meios utilizados 
anteriormente. 
10.4- Para dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato pelo telefone (28) 3536-
2467 (Casa da Cultura); 3536-0963 (Céu das Artes), das 08:00 às 12:00 de 
segunda à sexta ou pelo e-mail: cadastroculturalanchieta@gmail.com. 
10.5- Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.       
 
Anchieta/ES, 30 de julho de 2020. 
 

 
Janaína Carla Carletti 

GERENTE ESTRATÉGICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HSITÓRICO DE 
ANCHIETA - ES

mailto:cadastroculturalanchieta@gmail.com
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ANEXO I  
CADASTRO DOS TRABALHADORES CULTURAIS – PESSOA FÍSICA 

  
 
Link de preenchimento da ficha de cadastro:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVU_QybwwEk-
pOs1LthGmlCqDmiOoVsLUWCq0xO_SCXkzD-g/viewform?usp=sf_link 
 
Copie e cole este link na barra de tarefas do seu navegador 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVU_QybwwEk-pOs1LthGmlCqDmiOoVsLUWCq0xO_SCXkzD-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVU_QybwwEk-pOs1LthGmlCqDmiOoVsLUWCq0xO_SCXkzD-g/viewform?usp=sf_link
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ANEXO II  
CASDASTRO DOS TRABALHADORES CULTURAIS – PESSOA JURÍDICA 

 QUESTIONÁRIO 
Link de preenchimento da ficha de cadastro:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0CGLPdb3jYiVbm5trhdt-
1ZSQFpjZIL_zYJTfBiloqBoiA/viewform?usp=sf_link 
 
 

Copie e cole este link na barra de tarefas do seu navegador 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0CGLPdb3jYiVbm5trhdt-1ZSQFpjZIL_zYJTfBiloqBoiA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0CGLPdb3jYiVbm5trhdt-1ZSQFpjZIL_zYJTfBiloqBoiA/viewform?usp=sf_link
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ANEXO III 

CADASTRO DOS TRABALHADORES CULTURAIS - COLETIVOS, 

MANIFESTAÇÕES, AGRUPAMENTOS, COMUNIDADES 

 QUESTIONÁRIO 

Link de preenchimento da ficha de cadastro:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbdiKW4foV4lnTmafPni4rBIYnnuj3nRHy

CIMjJS-sU4W1w/viewform?usp=sf_link 

 

Copie e cole este link na barra de tarefas do seu navegador 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbdiKW4foV4lnTmafPni4rBIYnnuj3nRHyCIMjJS-sU4W1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbdiKW4foV4lnTmafPni4rBIYnnuj3nRHyCIMjJS-sU4W1w/viewform?usp=sf_link
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO 
emitida e assinada pelos membros do grupo legitimando o responsável do 
coletivo, manifestação, agrupamento ou comunidade indicado na ficha de 
cadastro. 
 

DECLARAÇÃO REPRESENTANTE DO 
COLETIVO/MANIFESTAÇÃO/AGRUPAMENTO/COMUNIDADE 

 
  O COLETIVO/MANIFESTAÇÃO/AGRUPAMENTO/COMUNIDADE 
_______________________________________ (nome do grupo)natural 
do município de ________________________, formado por 
_______membros(município/UF)(nº.)ao final,devidamente qualificados, 
vem através desta, nomear o também 
integrante(a)______________________________________________
______________________, (nome completo do representante do 

grupo)_________________, portador da cédula de identidade RG: 
_______________, inscrito (nacionalidade) (RG/UF)no CPF/MF sob o nº. 
_________________________, seu representante perante a Gerência 
Estratégica de Cultura do Município de Anchieta e do Conselho 
Municipal de Cultura de Anchieta podendo o (a) representante aqui 
constituído apresentar propostas, projetos culturais referentes a 
espetáculos artísticos, requerer, assinar contratos e outros 
instrumentos jurídicos similares, receber valores financeiros referentes 
a cachês artísticos, patrocínios ou benefícios tudo objetivando a 
participação do grupo/coletivo no cadastro dos trabalhadores culturais 
do no município de Anchieta. 
 
 Estado do Espírito Santo. 
Anchieta, ___ de ______________ de 20___. (dia) (mês)(ano) 

 

 

Integrantes do grupo (Anexar cópias do RG): 

1-_________________________________________  

Assinatura: __________________ 

2-_________________________________________  

Assinatura: __________________ 
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3-_________________________________________  

Assinatura: __________________ 

4-_________________________________________  

Assinatura: __________________ 

5-_________________________________________  

Assinatura: __________________ 

DEVERÁ CONSTAR ASSINATURA DE QUANTOS INTEGRANTES FIZEREM 
PARTE DO COLETIVO/MANIFESTAÇÃO/AGRUPAMENTO/COMUNIDADE 
 


