
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE CULTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2010 

 

A Secretaria Municipal da Cultura, através da Comissão Pró-Conselho, nomeada pela 
Portaria nº 001/2010, em cumprimento à Lei Municipal nº 1017/2009 de 16 de Outubro 
de 2009 e ao Decreto nº 4838/2010 de 21 de janeiro de 2010, convoca Assembléia 
Pública Geral para o dia 22 de maio de 2010, das 9:00 ás 17:00 h, para ELEIÇÃO dos 
membros titulares e suplentes, representantes da sociedade civil que comporão o 
Conselho Municipal de Cultura de Camaçari, para o triênio 2010/2012, nos seguintes 
segmentos: 

 

I - ÁUDIO VISUAIS, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS; 

II - MÚSICA; 

III - TEATRO E CONGÊNERES; 
 
IV - DANÇA E CONGÊNERES; 
 
V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL); 
 
VI - LIVRO E LITERATURA; 
 
VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO; 
 
VIII - PRODUTORES CULTURAIS; 

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS. 

 
1. DA INSCRIÇÃO DE ELEITORES E CANDIDATOS 
 
1.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS ELEITORES E DOS CANDIDATOS 
 
 
a) De 03 de maio de 2010 a 14 de maio de 2010    -    Horário: das 08h as 12 e das 
13h as  17h (de segunda a sexta-feira). 
 
1.2. LOCAL DE INSCRIÇÃO: Secretaria da Cultura, localizada à rua Ponciano de 
Oliveira, s/nº, Centro, Camaçari-Bahia 
 
1.3. Deverão se inscrever os eleitores e candidatos (pessoas físicas), que pretendam 
participar do processo regulado pelo presente Edital. 



 
1.4. Os Candidatos deverão declara não serem detentores de Cargo em Comissão no 
Município ou de mandato eletivo junto ao Poder Legislativo. 
 
 

            2. DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES E DOS CANDIDATOS 
 

2.1. No ato de inscrição deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados: 
 
 
a) Cópia e original de documentos de identificação com fotografia (carteira de 
identidade;carteira de motorista ou outro equivalente); 
 
b) Cópia e original de  comprovante de residência que comprove a sua permanência no 
Município, a no mínimo 01 (um) ano (faturas de água, luz, telefone, contrato de locação 
de imóvel devidamente registrado e acompanhado de cópia autenticada do recibo do 
último pagamento; correspondência de instituição bancária/financeira; documentos ou 
correspondência expedida por órgão oficias das esferas municipal,estadual ou federal);  
 
b1)Todos os comprovantes, exceto o contrato de locação de imóvel,deverão 
apresentar prazo de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; 
 
c) Documento que comprove atuação no segmento cultural que pretende representar; 
 
c1) Serão considerados como comprovante de atuação na atividade cultural 
pretendida, o mínimo de 02 (dois) documentos (matérias de jornal, atestados emitidos 
por instituições públicas e privadas, certificados, declarações e outros), que atestem 
efetivamente a realização de atividades culturais pelo interessado, no segmento que 
pretende representar.  
 

3. DA ELEIÇÃO 

3.1. Serão eleitos para representação  de cada segmento dois conselheiros, sendo um 
titular e um suplente. 

3.2. A Secretaria de Cultura de Camaçari, a partir de 17.05.2010, divulgará no site 
www.camacari.ba.gov.br, a relação dos eleitores e candidatos habilitados a 
participarem do processo eleitoral ora regulamentado. Nessa mesma relação, será 
informado o local onde será realizada a votação para a escolha dos Conselheiros. 

3.3. A eleição se dará na data de 22.05.2010, no horário das 09:00h às 17:00h. 

3.4. Os eleitores manifestar-se-ão através de voto secreto. 
 
3.5. Não serão aceitos votos por procuração. 
 
3.6. Os candidatos poderão exercer o direito ao voto. 
 
4. DO PROCEDIMENTO ELEITORAL 
 
4.1. No dia e horário acima referidos no item 3.3. do presente Edital, os eleitores 
comparecerão ao local de votação, portando documento de identificação com foto; 
 



4.2. Após assinarem a lista de comparecimento, receberão cédula de votação contendo 
apenas os nomes dos candidatos inscritos para o segmento no qual estão habilitados, 
para fins do processo eleitoral; 
 
4.3. Concluída a votação, será imediatamente iniciado o processo de apuração na 
presença dos candidatos e eleitores que desejem acompanhá-lo; 
 
4.4. Encerrada a apuração, será lavrada a Ata com a votação nominal de cada 
candidato; 
 
4.5. Anexa a Ata, constará à relação com o nome dos eleitores, com as respectivas 
assinaturas; 
 
4.6. Serão igualmente relacionados os nomes dos candidatos que estiverem presentes 
ao pleito, colhendo-se as respectivas assinaturas; 
     
4.7. O candidato melhor votado será indicado como Conselheiro Titular e o segundo 
mais votado, como Conselheiro Suplente; 
 
4.8. No caso de fornecimento, pelo Conselheiro Titular eleito, de informação falsa ou na 
hipótese de ocorrência de impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo 
destituído, assumindo em seu lugar o respectivo Suplente. Nesta situação, o terceiro 
candidato classificado na votação assumirá a respectiva suplência e assim 
sucessivamente, quando da constatação do mesmo fato (impedimento absoluto ou 
temporário, ou informação falsa de suplentes); 
 
4.9. Caso inexistam candidatos suficientes para viabilizar o preenchimento das 2 (duas) 
vagas no  Conselho (titular e suplente) a que determinado segmento tenha direito, será 
mantida a vacância da função (titular  e/ou suplente)  e realizado novo processo de 
eleição pra o suprimento da vaga; 
              
4.10 No processo previsto acima, serão adotados na seleção original, estado aptos a 
votar somente os eleitores originariamente habilitados. 
 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
  
5.1. Não será admitida a interposição de recurso em razão da inabilitação de 
candidaturas; 
           
5.2. As atividades de Conselheiro serão consideradas de relevância pública, não sendo 
remuneradas;  
     
5.3. Os nomes dos Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil Organizada, além 
daqueles indicados  pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, serão acrescidos  
àqueles eleitos pela comunidade artística e cultural organizada, para fins de   
composição do Decreto Municipal de nomeação dos Conselheiros, a ser assinado pelo 
Prefeito de Camaçari.   
 
5.4. Os votantes e candidatos interessados poderão apresentar recurso, devidamente 
justificado, até o dia 17 de maio de 2010, no horário das 08h às 12h e das13:00h às 
17:00h, na sede da Secretaria de Cultura do Município de Camaçari – SECULT. 
 
5.5. A apreciação e o julgamento dos recursos serão efetuados pela Comissão Pró-
Conselho, no dia 18 de maio de 2010. 



 
5.6. Serão indeferidas pela Comissão Pró-Conselho, as candidaturas que não se 
adequarem à Lei Municipal n° 1.017/2009, ao Decreto nº 4.838/2010 e deste Edital de 
Convocação. 

5.7. A publicação da homologação final das candidaturas ocorrerá por meio de edital 
afixado no dia 19 de maio de 2010, a partir das 10h, nos murais da Secretaria de 
Cultura e do prédio do Gabinete do Prefeito, além do site www.camacari.ba.gov.br, e 
demais meios de comunicação. 

 
 
 
Camaçari, 24 de abril de 2010. 
 
 
 
 
SECRETRETARIA DA CULTURA  
VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS  
 
 
 
COMISSÃO PRÓ-CONSELHO 
 
 
 
Edmilson Vieira de Souza                                    Antonio Bispo Barreto  
 
 
 
Emerson Carlos da Silva                                      Mônica Silva Homem  
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ANEXO I 

REQUERIMENTO(Modelo) 

 

Eu, 

 

___________________,brasileiro(a), estado civil________________,residente e 

domiciliando                                                  (a)                                      à                     

rua   

______________________________________________________________________

, Portador da Carteira de identidade como RG sob n°_______________,CPF 

____________________,venho através do presente, REQUER minha inscrição como 

candidato da sociedade civil, declarando para tal fim que não sou agente em 

Comissão no Município de Camaçari ou de Mandato Eletivo junto ao Poder  Legislativo 

Municipal. 

Segue abaixo, relação da documentação solicitada: 

- Cópia de documentos de identificação com fotografia (carteira de identidade, carteira 

de motorista ou outro equivalente); 

 

- Cópia de comprovante de residência, abrangendo a residência ou o domicílio; 

 

- Comprovantes de atuação em atividades culturais há pelo menos 01 (um) ano, 

contados retroativamente à data de publicação deste edital; 

 

Declaro ainda, para todos os fins, serem verdadeiras as informações prestadas. 

 

Camaçari __________ de ___________ de 2010 

 
 
_____________________________________. 
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ANEXO II 

FICHAS DE INSCRIÇÃO (FORMULÁRIOS) 
 

CONSELHO DE CULTURA DE CAMAÇARI 
 
 

FICHA DE HABILITAÇÃO DO CANDIDATO 
 
NOME: 
 
ENDEREÇO:  
 
RG:              CPF: 

 
IDADE: 
 

CONTATO 
(   ) 

 
(   ) 

E-MAIL: 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO: 
 

TEMPO: 
 

INSTITUIÇÃO:  
 
BREVE HISTÓRICO: 

ANEXAR CÓPIA DE:  
RG 
CPF 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
CURRÍCULO 
REQUERIMENTO 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E/ OU CERTIFICADO 
 
                 ______________________________________________________ 
 ASSINATURA 

Camaçari, _______de _______________de 2010. 
 
 
PARECER DA COMISSÃO 
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CONSELHO DE CULTURA DE CAMAÇARI 
 
 
 
 

FICHA DE HABILITAÇÃO DO ELEITOR 

NOME: 
 
ENDEREÇO:  
 
RG:  CPF: 
 
IDADE: 
 

CONTATO 
 

 
 

E-MAIL: 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO: 
 

TEMPO: 
 

INSTITUIÇÃO:  
 
BREVE HISTÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 
______________________________________________________ 

ASSINATURA 

Camaçari, _______de _______________de 2010. 

 
PARECER DA COMISSÃO 
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CONSELHO DE CULTURA 
 

 
FICHA DE HABILITAÇÃO INSTITUCIONAL ( ENTIDADES) 

 
NOME: 
 
ENDEREÇO:  
 
CNPJ: 
 
DATA DA FUNDAÇÃO: 
 

CONTATO 
 

 
 

E-MAIL: 
 
DURAÇÃO DA GESTÃO:  
 

 
 

BREVE HISTÓRICO: 
 
 
 

PRESIDENTE: 
 
VICE-PRESIDENTE: 
 
DIRETOR FINANCEIRO: 
 
 
 
                    _____________________________________________________ 
                              ASSINATURA DO PRESIDENTE / CARIMBO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Camaçari, _______de _______________de 2010                                                                     
  
ANEXAR CÓPIA DE:  
�ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 
CNPJ 
ATA DE ELEIÇÃO  
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
REQUERIMENTO 
  
 
 
PARECER DA COMISSÃO 
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ANEXO III 

ATESTADOS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

(Modelo para Instituições) 

 
  

A _________________________, inscrita no CNPJ sob número_____________, 
situada na Rua __________________, número ________, no Bairro _______no 
Município ______/Estado____, através de seu representante legal, atesta para os 
devidos fins que a Instituição_________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________, situada na Rua __________, número _________, no Bairro 
_______, no Município __________/Estado_____, realizou as atividades culturais, 
abaixo especificadas: 

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________ 

Atestamos ainda, que os serviços acima descritos foram executados satisfatoriamente, 
não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.  
  
  
  

OBS.: 

O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou 
Privada, datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da 
referida empresa atestadora, com firma reconhecida em Cartório ou 
acompanhado de documento de identidade e Estatuto Social da empresa.  

As atividades relacionadas deverão comprovar a aptidão para o desempenho de 
atividades Culturais, compatíveis em características, no segmento que o 
candidato esta pleiteando a vaga. 

Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física.  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

 (Modelo para Pessoa Física) 

 
  

A _________________________, inscrita no CNPJ sob número_____________, 
situada na Rua __________________, número ________, no Bairro _______no 
Município ______/Estado____, através de seu representante legal, atesta para os 
devidos fins, que _______________________, portador(a) do CPF nº ______, 
residente na Rua __________, número _________, no Bairro _______, no Município 
________ /Estado_____, prestou serviço a esta instituição(ou empresa), através das  
atividades culturais, abaixo especificadas: 

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________ 

 

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo 
em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 
responsabilidade com as obrigações assumidas.  
  
   

OBS.: 

O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou 
Privada, datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da 
referida empresa atestadora, com firma reconhecida em Cartório ou 
acompanhado de documento de identidade e Estatuto Social da empresa.  

As atividades relacionadas deverão comprovar a aptidão para o desempenho de 
atividades Culturais, compatíveis em características, no segmento que o 
candidato esta pleiteando a vaga. 

Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física.  
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ANEXO IV 

CURRÍCULO 

 

(modelo de Currículo, podendo ser utilizando por segmentos artísticos) 

 CURRÍCULO ARTÍSTICO  

 (dia),  (mês),  (ano) 

  

Apresentação: (perfil) 
  
Dados pessoais:  

(Nome). 

(Nacionalidade, data de nascimento ,idade, naturalidade e endereço) 

 
Contatos:  

E-mails: 

 
Sites:  

Blog pessoal: 

 
Nº telefônico: 
   
Experiências artísticas:  

Descrição das Atividades desenvolvidas) ( 

 
Formação (Escolaridade): 
  
  
Experiências profissionais:  
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(Modelo de Currículo, podendo ser utilizando por segmentos da Sociedade Civil e 
Movimentos Sociais) 

 
CURRÍCULO  

 

�

[Nome Completo] 

[Endereço Completo]  
Telefone: [Telefone COM DDD] 
E-mail: [E-mail] 
Idade: [Idade] anos 
Estado Civil: [Estado Civil] 
 

Apresentação:  

(Perfil) 

Formação 

(Descrição) 

 

Experiência 

(Descrição sucinta das atividades exercidas) 

 

Qualificações 

(Descrição do Curso ou Atividade Complementar Relevante) 

 

Informações Adicionais 

(Informação Adicional Relevante) 
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ANEXO V 
DEFINIÇÕES 

 
 

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS CULTURAIS PARA COMPOSIÇÃO DAS 
VAGAS NO CONSELHO DE CULTURA 
 
 
 
I - AUDIOVISUAL, RADIODIFUSÃO E NOVAS MÍDIAS:  
 
Audiovisual: linguagens artísticas que registrem sons e imagens, através da produção 
de filmes cinematográficos ou videográficos, obedecendo a um roteiro determinado. 

A radiodifusão é uma emissão comercial, que ocorre apenas por transmissão de sinais, 
sem sua transcepção. Ex. Emissoras de Rádio. 

Novas mídias é um termo amplo que normalmente se refere a soma de novas 
tecnologias e métodos de comunicação para se diferenciar dos canais de comunicação 
tradicionais como TV, radiodifusão, imprensa, etc. As principais novas mídias no 
momento são internet e  celular. 

II – MÚSICA:linguagem artística que expressa harmonia, ritmo e melodia em diferentes 
modalidades e gêneros. 
 
III - TEATRO E CONGÊNERES: é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de 
atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. 
Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o 
espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no 
público. 
 
IV - DANÇA E CONGÊNERES: caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos 
previamente estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). 
 
V - PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL): preservação de bens de 
relevância histórica, artística, arquitetônica, paisagística, arqueológica, etnográfica e 
etnológica; conjunto de manifestações folguedos populares e congêneres , materiais e 
simbólicas, transmitida de geração a geração, traduzindo conhecimento, usos e  
costumes. 
 
 
VI - LIVRO E LITERATURA:  
Caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações de acesso público destinado à 
promoção da leitura e difusão do conhecimento. Fazem parte deste segmento: Escritores, 
poetas, bem como educadores, bibliotecários, universidades, especialistas em livro e leitura, 
organizações da sociedade de fomento a leitura, Bibliotecas comunitárias, Pontos de leitura... 
 



 
 
VII - ARTES VISUAIS E ARTESANATO:  
Artes Visuais: linguagens artísticas que compreendam artes plásticas, gráficas, 
fotografia e congêneres; 
Artesanato: arte de confeccionar peças e objetos manufaturados, não seriados e em 
pequena escala, sem auxílio de máquinas sofisticadas de produção. 
 
VIII - PRODUTORES CULTURAIS: o produtor cultural é designado para a criação e 
organização de projetos e produtos artísticos e culturais, tais como espetáculos de 
teatro, música e dança. Ele também atua em produções cinematográficas e televisivas, 
festivais, mostras e eventos. O trabalho vai desde o desenvolvimento, planejamento e a 
execução, cuidando de todas as etapas do processo, da captação de recursos à 
realização final. Pode trabalhar tanto com artistas quanto em organizações e empresas 
voltadas para a área cultural. 

IX - SOCIEDADE CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS: 

Sociedade civil se refere à totalidade das organizações e instituições cívicas voluntárias 
que formam a base de uma sociedade em funcionamento, por oposição às estruturas 
apoiadas pela força de um Estado (independentemente de seu sistema político). Ex. 
associações profissionais, clubes cívicos, clubes sociais e esportivos, cooperativas, 
corporações, grupos ambientalistas, grupos por gênero, culturais e religiosos, 
instituições de benemerência, instituições políticas, órgãos de defesa do consumidor. 

Movimento social é uma expressão técnica usada para denominar movimentos feitos 
pela sociedade. A categoria é ampla e pode congregar, dependendo dos critérios de 
análise empregados, organizações voltadas para a promoção de interesses morais, 
éticos e legais (Ex. Entidades voltadas para a defesa de direitos humanos). 

 
 
 

 


