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EDITAL Nº 28/2018 DO PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL 

 

“CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS CULTURAS NEGRAS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO” 

 

 

 Verificou-se de ofício o descumprimento ao previsto no  item 1. DO OBJETO, SUBITEM 1.3. 

do Edital ProAC nº 28/2018 que trata sobre a porcentagem (cota) dos 50% (cinquenta por cento) 

dos projetos selecionados que serão de proponentes residentes fora da capital do Estado de São 

Paulo, e em atenção aos princípios da igualdade,  da legalidade e da vinculação do Concurso ao 

Edital tornou-se inválidos os atos praticados a partir da publicação da ATA da Reunião da 

comissão de seleção do Edital 28/2018 – Concurso de apoio a projetos de proteção e promoção 

da as culturas negras no estado de São Paulo. 

 Cabe informar, que em virtude da inviabilidade técnica para anulação das fases no 

Sistema ProAC Editais, conforme Relatório Técnico do Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – CTIC, o que compromete o andamento dos procedimentos via sistema das fases 

anuladas do presente Edital, DECIDO por motivo de força maior alterar o item X. Dos recursos – 

subitem 10.2.  que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

10.2. Serão aceitos os recursos - da deliberação da escolha dos projetos e da habilitação 

ou inabilitação da documentação - protocolados na Secretaria da Cultura - Núcleo de 

Protocolo e Expedição, da Secretaria da Cultura, situada na Rua Mauá, 51, Bairro Luz, São 

Paulo – SP, CEP: 01028-900 – nos dias úteis, das 10 às 12 horas e das 13 às 17 horas; ou 

enviados por via postal, cujas postagens, devidamente comprovadas, estejam dentro 

do prazo legal. 

  

Permanecerão inalterados todos os outros itens do edital. 

     


