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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01289 

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO Nº 39/2021 - 

FOMENTO DIRETO A 

PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO EDITAL  

PROAC EXPRESSO DIRETO N° 39/2021 – FOMENTO DIRETO A PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO 

 

 

Trata-se da análise da documentação dos proponentes selecionados e suplentes, conforme disposto no item 6.2 (Parâmetros 

Específicos) do referido Edital. 

 

 

SANEAMENTO DE FALHAS:  

 

 

Aos interessados, destacamos o item do Edital que regra o saneamento de falhas:  
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6.3. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o subitem 6.2, conforme publicação de convocação da 

Secretaria no Diário Oficial do Estado – D.O.E.. 

 

6.3.1. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do proponente nem sua situação jurídica, conforme item IV, que 

devem manter-se dentro das disposições previstas neste Edital. 

 

6.3.2. Entende-se por saneamento de falhas: envio de documentos faltantes ou reenvio de documentos incompletos, de documentos 

ilegíveis e de documentos sem assinatura, com assinatura fixada como imagem ou com prazo de validade vencido. 

 

6.3.3. A Comissão de Análise de Documentação convocará os proponentes inabilitados, por meio do D.O.E., para sanar as eventuais 

falhas na documentação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da publicação da convocação no D.O.E.. 

 

6.3.4. O saneamento de falhas será feito exclusivamente através do sistema online, conforme publicação da Comissão de Análise 

de Documentação no D.O.E. 

 

A Comissão de Documentação convoca para saneamento de falhas os proponentes a seguir: 

 

MODALIDADE B – Artistas e Educadores 

PROJETOS SELECIONADOS: 

Num.Inscrição 
Nome da 
Proposta 

Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Saneamento Situação 

39/2021-
1622.6640.8349 

O que é Bebop? 
Marcelo 

Invernizzi da 
Silveira 

Pessoa 
Física 

Campinas 9,73 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pelo proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1623.1598.8199 

VESTINDO ARTE Rita Caruzzo 
Pessoa 
Física 

São Paulo 9,73 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1623.1769.5083 

Voz e 
expressividade 

Letícia 
Chiochetta 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,87 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1623.1935.1139 

BALÉ PARA TODOS 
E TODOS CONTRA 

A PANDEMIA 

WANDERLEI 
ANTONIO 

DE OLIVEIRA 

Pessoa 
Física 

Osasco 9,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do CPF 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1623.2735.7467 

Artista como 
empreendedor de 

si 

MARIANE 
FEIL 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1623.3797.2595 

A musica 
Instrumental na 

cidade de Socorro. 

Gabriel Elvis 
Perre 

Pessoa 
Física 

Socorro 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 

Selecionado 
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como imagem. 

39/2021-
1623.7020.2483 

Narração de 
Histórias - uma 

abordagem 
artística 

Simone 
Grande 
Jimenez 
Garcia 

Krotoszynski 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro 
e conforme o documento enviado, datada e assinada pela proponente. O 
documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1623.7823.2186 

Técnicas e oficina 
para contação da 

história-"O 
tropeço do ponto 

que não era o 
ponto final" 

Telma 
Corregiari 

de Siqueira 

Pessoa 
Física 

Pindamonhangaba 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, e conforme documento enviado, datada e assinada pela 
proponente. O documento deve estar totalmente legível. Não será 
validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1624.1133.7351 

"Valores do 
Passado - 

'Frevendo' no 
Presente" 

Marcelo 
Miguel 
Costa 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
enviado e a declaração não estão legíveis. 
Complementação a ser realizada:  
1.Enviar: Declaração, conforme Anexo V, devidamente preenchida em 
acordo com os dados informados no cadastro, datada e assinada pela 
proponente. O documento deve estar totalmente legível. Não será 
validado documento com assinatura fixada como imagem.  
2. Enviar: Cópia simples do documento de identidade oficial do 
proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1624.1356.5889 

"Entendendo a 
coluna de ar na 

aplicação de 
técnica de canto 

voltado para 
teatro musical" 

Amelia 
Gumes 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,63 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Arquivo corrompido  
Complementação a ser realizada: Enviar: Novo arquivo da cópia do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1624.2175.6296 

DESENHANDO 
SEM  BARREIRAS 

carmem 
flora ramos 

Pessoa 
Física 

Tremembé 9,83 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do CPF 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 

Selecionado 
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zegaib Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, com RG e CPF conforme os documentos enviados, datada e 
assinada pela proponente. Não será validado documento com assinatura 
fixada como imagem. 

39/2021-
1624.4898.3047 

Técnicas de 
Modelagem em 

Cerâmica 

Cristina 
Duran 
Chade 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,73 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Não consta o item 9 
na declaração enviada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida contendo todos os itens do anexo, e em acordo 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pela proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1624.4939.7470 

A Criança e o 
Palhaço 

Guilherme 
Venancio de 

Lima 

Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

9,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, e RG conforme o documento enviado, datada e assinada pela 
proponente. Não será validado documento com assinatura fixada como 
imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1624.7180.8365 

Contrabaixo 
brasileiro 

Fernando 
Cesar Perre 

Pessoa 
Física 

Socorro 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1624.7645.7393 

Violão para 
Educadores 

Thales 
Vieira 

Maestre 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, contendo o RG preenchido conforme o documento enviado, 
datada e assinada pela proponente. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1625.1198.3253 

Jogos teatrais e 
Desenvolvimento 

Criativo 

Glaura 
Lacerda de 
Carvalho 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,93 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O RG não foi 
preenchido na declaração. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.1554.3802 

Criação de 
Personagens para 

Quadrinhos 

Raimundo 
Guimarães 

de 
Cerqueira 

Junior 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não constam os 
números de RG e CPF no documento enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.1620.1131 

Fortalecer e 
Alongar para Voar 

Sonia 
Aparecida 

da Silva 

Pessoa 
Física 

São Bernardo do 
Campo 

9,8 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do CPF 
deve ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, constando RG e CPF conforme documento enviado, datada e 
assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente legível. 
Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.5809.4938 

Corpo Consciente 
Tatiana 

Vilela Zalla 
Pessoa 
Física 

Sorocaba 9,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1, Arquivo enviado não 
abre. 
Complementação a ser realizada: Enviar Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.6710.9864 

Voz-Corpo-
Libertação 

Luciana da 
Silveira 

Canizella 

Pessoa 
Física 

Ourinhos 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada : Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.6874.8221 

O CAJÓN DENTRO 
DA MÚSICA 

Marco 
Aurélio Elias 

Pessoa 
Física 

Sorocaba 9,6 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 

Selecionado 
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BRASILEIRA -  
SEUS RITMOS, 
HISTÓRIAS E 

TOQUES 

Corrêa nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

39/2021-
1625.6977.9147 

Fundamentação 
da mão direita no 

Violão 

Felipe 
Trovareli 

Pessoa 
Física 

São Bernardo do 
Campo 

9,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.7543.5635 

Experiências 
Sonoras 

Paulo 
Gonçalves 
Sobrinho 

Pessoa 
Física 

Carapicuíba 10 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 
nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.7829.3155 

Video-Lab: 
dispositivos 

audiovisuais e 
espaços criativos 

Daniel 
Perseguim 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.7967.3728 

De que é feito? A 
materialidade na 

obra de arte visual 

Marcela 
Ferrato dos 
Santos Leite 

Moreira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 
nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8001.3364 

O Corpo e a Cena 
Amanda 

Longhi dos 
Santos 

Pessoa 
Física 

Lins 9,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 
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39/2021-
1625.8370.9440 

“QUADRAS DO 
CANCIONEIRO 
BRASILEIRO” 

Salete 
Fracarolli 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,9 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 
nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados do 
proponente informados no cadastro e devidamente datada e assinada. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8518.0841 

Montagem Sonora 
para Audiovisual 

Rene 
Rodriguez 

Lopez 

Pessoa 
Física 

Bauru 9,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 
nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados do 
proponente informados no cadastro e devidamente datada e assinada. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8641.2815 

"Colares ,Brincos  
e pulseiras Afro" 
feitos de garrafa 
pet e retalhos de 
tecido africano e 

Búzios. 

Damianna 
Alves de 

souza 

Pessoa 
Física 

Poá 9,87 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8673.5127 

Introdução à 
escala maior e 

mapeamento das 
notas musicais ao 

violão 

Allan Huck 
Spirandelli 

Pessoa 
Física 

São Bernardo do 
Campo 

9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8690.3294 

Aula Online Jazz 
Contemporâneo 

André 
Felipe De 

Souza 
Almeida 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,63 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Cópia simples e integral do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8768.5222 

Técnica para 
condução em 
andamentos 
rápidos; Uma 

abordagem rara 
para mão 

dominante na 

Marcos 
Magaldi 

Rodrigues 
da Cruz 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 
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bateria brasileira. 

39/2021-
1625.8777.8458 

Objetos cotidianos 
como ferramenta 
de aprendizagem 
para a parada de 

mãos 

Karen 
Massae 
Nashiro 

Pessoa 
Física 

Mauá 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 
nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados do 
proponente informados no cadastro e devidamente datada e assinada. 

Selecionado 

39/2021-
1625.8795.4914 

Transbordando 
Jaqueline 
Giannini 
Marino 

Pessoa 
Física 

Ribeirão Preto 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9639.4127 

Ler e Tocar, é só 
começar! 

Carolina 
Corrêa 

Pessoa 
Física 

Botucatu 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V do Edital 
nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no cadastro 
e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9685.2516 

Bases Técnicas 
Sólidas Para Se 

Tocar Bem o 
Violino 

Priscila da 
Silva 

Bebiano 

Pessoa 
Física 

Caieiras 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser enviada: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0221.4903 

As Diferentes 
Faixas Aéreas e 

suas 
Possibilidades 

Carlos de 
Barros 

Sugawara 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0364.9278 

Introdução aos 
ritmos brasileiros 

na percussão 

Acacio 
Vinicius Reis 

Pereira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 

Selecionado 
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dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

39/2021-
1626.0509.1554 

Oficina de 
bonecos de luva 

Paulo Farah 
André 

Pessoa 
Física 

Ibiúna 9,63 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021 - usou 
modelo de pessoa jurídica 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1016.5163 

A Dança Delas: 
Dança de Salão 
para mulheres 

Sarah de 
Araújo 

Gregório 

Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração de Inscrição estão incompletos e outros ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1036.5667 

Fundamentos do 
Skankbeat 

Fernanda 
Terra 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta (somente o lado da foto), não sendo possível 
verificar o inteiro teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente (frente e verso), contendo 
o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1078.9734 

Cantando e 
Encantando 

Rute da 
Glória 
Sérgio 
Ramos 
(Ruthe 
Glória) 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada apresenta dados de outro proponente e projeto. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados do proponente informados no cadastro e devidamente datada e 
assinada. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1292.0097 

Vídeo-aula da 
concepção de um 

Teatro de Sombras 
para crianças e 

Tadeu 
Pinheiro 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 

Selecionado 
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educadores dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

39/2021-
1626.1312.4605 

Desmistificando 
Shakespeare 

Edna Ligieri 
Pessoa 
Física 

São Paulo 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou cópia do 
documento de identidade do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1348.1651 

Estamparia e 
identidade - 

Carimbos 

Elisa AKEMI 
WATANABE 

Pessoa 
Física 

São Sebastião 9,57 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1864.3674 

Criação de bases 
rítmicas (grooves) 

no violino 

Andrés 
Rodrigo 
Zúñiga 

Cáceres 

Pessoa 
Física 

Valinhos 10 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1868.5713 

Bonecos e 
brincadeiras ou, 

propondo 
pretextos para 
ressignificar os 

contextos 

Ana 
Carolina 

Pereira Lima 

Pessoa 
Física 

São Paulo 10 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2038.0196 

Bases do Canto. A 
busca de um bem 

estar físico e 
emocional através 

do uso da voz 

Adriano 
Pecego 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
anexado não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2095.3121 

Roteiro para TV 
Tomas Fleck 

Ferreira 
Pessoa 
Física 

São Paulo 9,87 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 

Selecionado 
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preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.2098.1111 

Pequeno 
inventário da 

língua portuguesa 

NINA 
PAULINE 

KNUTSON 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2128.8795 

Educação 
Patrimonial 

Urbana 

Cristina 
Sanches 
Morais 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. Ademais, o CPF anexado está parcialmente ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples, legível e integral 
do documento de identidade oficial do proponente, contendo o número 
do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2266.5688 

Brincando a 
Capoeira 

Fernando 
de Oliveira 

Vicente 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do CPF não 
foi preenchido na Declaração.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2282.0121 

BATALHAS POR 
MEMÓRIAS 

ESCONDIDAS: 50 
anos de poéticas 

públicas do Grupo 
Cultural 

Yuyachkani (Peru) 

Ana Julia 
Marko 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2299.4859 

"Curumim - 
conhecendo 

saberes e 

Maria 
gabriela 

pina da silva 

Pessoa 
Física 

Pradópolis 9,93 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V.Complementação 
a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do Edital nº 

Selecionado 
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brincadeiras 
indígenas” 

39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 
devidamente datada e assinada pelo proponente. 

39/2021-
1626.2339.9523 

Análise-Ação – O 
Homem do 

Besouro 

Suzana 
Muniz de 
Almeida 

Pinto 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,87 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF. 
 Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2615.9957 

O estudo da 
Polifonia no 

Bandolim 

Pedro Luiz 
de Freitas 

Galissia 

Pessoa 
Física 

Araraquara 9,77 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi 
apresentada de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro 
teor do documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2625.0561 

NEGRO: COR, 
CORPO E 

CONCEITO NA 
PINTURA 

Renato 
Ferreira 
Lopes 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,73 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF. 
 Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2647.5361 

DESENVOLVENDO 
SUA 

COORDENAÇÃO 
MOTORA 

Gabriel 
Alexandre 

Pereira 

Pessoa 
Física 

Ibitinga 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2682.0823 

Musicalize-se: 
escutando música 

atentamente 

Maria 
Augusta 

Lisboa de 
Oliveira 
Ramos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2710.7699 

Processos de 
Criação e 

Imaginário 

Andrea A 
Cavinato 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e 

Selecionado 
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devidamente datada e assinada pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.2792.3754 

Multi-
instrumento: 

como usufruir da 
versatilidade 

musical do violão 

Caio Magno 
Pimentel de 

Andrade 
Salomão 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. Ademais, o número do RG não 
corresponde ao documento de identidade. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2972.1148 

Bases Técnicas 
Sólidas Para Se 

Tocar Bem o 
Violoncelo 

Boaz de 
Oliveira 

Silva 

Pessoa 
Física 

Caieiras 9,8 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro, datada e assinada pela proponente. O documento deve estar 
totalmente legível. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2988.0130 

“O Pandeiro nos 
Ritmos 

Brasileiros” 

LUIS 
CARLOS 
BASTOS 

DOS 
SANTOS 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 
identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2998.6175 

Planta do pé - uma 
sequência no 

tecido acrobático 

Jaqueline 
Gomes da 

Silva 

Pessoa 
Física 

Bragança Paulista 9,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do 
RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3001.4140 

Eh Boi! Eh Boi! 
Encantado 

Vânia Freire 
dos Santos 

Pessoa 
Física 

Pindamonhangaba 9,67 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do CPF 
preenchido na Declaração difere do constante no documento de 

Selecionado 
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identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.3034.7363 

Consciência 
Rítmica 

VIVIANE 
PINHEIRO 

ROQUE 

Pessoa 
Física 

Campinas 9,57 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de Inscrição 
anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V 
do Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datado e assinado pelo proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3045.8538 

Décio Cirqueira 
"Violão Para 
Iniciantes" 

Décio de 
Souza 

Cirqueira 

Pessoa 
Física 

Sertãozinho 9,97 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento Carteira Nacional de 
Habilitação..  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3093.8960 

Produção Gráfica 
para Artistas 

Iniciantes 

Larissa da 
Silva Souza 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,7 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento de identidade enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3095.4726 

Jazz and Blues: a 
origem 

Tamiris 
Mantovani 

Pessoa 
Física 

São Caetano do 
Sul 

9,53 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG  e CPF 
preenchido na Declaração difere do constante no documento CNH - 
Carteira de Habilitação. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 

Selecionado 
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O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.3144.6911 

Técnica Masculina 
para Ballet 

Hiago 
Sabino 
Lehm 

Pessoa 
Física 

Santo André 9,57 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG preenchido na 
Declaração difere do constante no documento ,CNH enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. 
O documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

 

 

 

MODALIDADE B – Artistas e Educadores 

PROJETOS SUPLENTES: 

 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Saneamento Situação 

39/2021-
1622.5726.7700 

Fotografia analógica 
e investigações 

criativas 

Carolina 
Passoni 
Engler 

Pessoa 
Física 

Campinas 9,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Os documentos RG e 
CPF devem ser enviados totalmente legíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1622.8165.4046 

Dance nas Férias - 
Aulas de dança do 
ventre INICIANTES 

Elaine de 
Fátima da 

Silva 

Pessoa 
Física 

Araraquara 9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 

Suplente 
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informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

39/2021-
1623.1542.4101 

PROJETO RITMO 
BRINCANTE/MÚSICA 

E ALEGRIA. 

EDUARDO 
LUIZ 

FERREIRA 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,33 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Os documentos RG e 
CPF devem ser enviados totalmente legíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1623.1770.1151 

CIRCOlando 
Sabedoria: Vovós e 

vovôs virando 
circenses amadores 

Caroline 
Capellato 

Melo 

Pessoa 
Física 

São Carlos 9,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do CPF deve 
ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 
legível. Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1623.4067.3817 

Villa-Lobos para 
Todos 

Danielle 
Milani 
Mattos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Arquivo corrompido. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Novo arquivo da cópia do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1623.4200.1985 

Maracatu na Bateria 
Fernando 
dos santos 

garcia 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não estão completos e legíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 
legível. Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1623.8631.0933 

Animação na palma 
da mão 

Wilson 
Roberto 
Mandri 
Junior 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG deve 
ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
e documentos enviados, datada e assinada pela proponente. O documento 
deve estar totalmente legível. Não será validado documento com assinatura 
fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1624.2053.7618 

Cria na Mata 
Alejandra 
Carolina 
Labarca 

Pessoa 
Física 

Ubatuba 9,37 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do CPF deve 
ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 

Suplente 
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Puelles devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
e conforme documento enviado, datada e assinada pela proponente. Não 
será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1624.5452.0107 

Mundo Música Vinícius 
Pessoa 
Física 

São Roque 9,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do RG deve 
ser preenchido na declaração de acordo com o documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
e RG preenchido conforme o documento enviado, datada e assinada pela 
proponente. O documento deve estar totalmente legível. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1624.8926.4918 

VIDEOAULA DE 
CIRCO-DANÇA 

Melissa 
Helena 

Graziano 
Machado 
Dutra de 
Moraes 

Euclydes da 
Costa 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1624.9747.6670 

Fortalecer e alongar: 
Uma prática para 

melhorar a 
performance do 

corpo 

victor 
lourenço de 

almeida 

Pessoa 
Física 

Campinas 9,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 
legível. Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1625.3590.4803 

Eletronica Básica 
para Criatives 

Maureenn 
Schramm 
Aguayo 
Alves 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1, Arquivo enviado não 
abre. 
Complementação a ser realizada: Enviar Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1625.5757.5497 

Experiência Raul 
Barretto 

Raul Carlos 
Pereira 

Barretto 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,47 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1, A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo V do 

Suplente 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

Filho Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

39/2021-
1625.6986.2348 

MUSICA - O 
ALICERCE CULTURAL 

edson 
aparecido 
machado 

Pessoa 
Física 

Santa Isabel 9,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a Enviar: Declaração, conforme Anexo V do Edital nº 
39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1625.8625.3874 

Experimentando 
Obras de Arte com o 
Corpo: o Vazio como 

Forma 

Lucas 
Bandeira 

Pessoa 
Física 

Mogi das 
Cruzes 

9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a Enviar: Declaração, conforme Anexo V do Edital nº 
39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados do 
proponente informados no cadastro e devidamente datada e assinada. 

Suplente 

39/2021-
1625.8731.2785 

“Os Quatros 
Parâmetros do 

Som” com Flavio 
Fachini 

Flávio 
Fachini 
Ferreira 

Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a Enviar: Declaração, conforme Anexo V do Edital nº 
39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados do 
proponente informados no cadastro e devidamente datada e assinada. 

Suplente 

39/2021-
1625.9989.1639 

Canto e Berimbau, 
herança ancestral. 

Sergio Lucio 
da Costa 

Pessoa 
Física 

Santos 9,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.0116.5345 

O Básico das Danças 
de Salão Brasileiras 

Aldenir 
Antunes 

Pessoa 
Física 

Campinas 9,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.0425.4407 

Artesanato Circular: 
uma relação entre 

cultura e meio 
ambiente 

Carolina 
Sachetto 

Panini 

Pessoa 
Física 

Jaú 9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.0945.9210 

Design e criação de 
personagens - 

Conceitos e 

Bruno do 
Carmo 

Bulgarelli 

Pessoa 
Física 

Batatais 9,43 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Cópia da CNH não está 
disponível – (arquivo esta corrompido) 
 Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 

Suplente 
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desenvolvimento documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

39/2021-
1626.1115.8849 

Performance 
Musical 

Raimundo 
Pires de  
Oliveira 

Pessoa 
Física 

Santo André 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.1152.2355 

A Voz e o Ritmo na 
Contação de 

Histórias 

Maria 
Cristina 

Pires 

Pessoa 
Física 

Ribeirão 
Preto 

9,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado está ilegível. 
 Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1626.1307.3573 

Arte em 
Marchetaria 

Arnaldo 
Marques 

Pessoa 
Física 

Itanhaém 9,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao proponente e nem ao projeto 
cadastrado.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro (do proponente e do projeto) e devidamente 
datada e assinada.Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: 
Cópia do documento de identidade não é do proponente 
cadastrado.Complementação a ser realizada: Apresentar a cópia do 
documento de identidade do proponente Arnaldo Marques. 

Suplente 

39/2021-
1626.1795.4194 

CRIATEIROS 
Leticia 

Carvalho 
Canolla 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,37 

1 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
preenchida em acordo com os dados informados no cadastro e devidamente 
datada e assinada pela proponente. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 
2 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG anexado não 
pertence à proponente "Leticia Carvalho Canolla".  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 
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39/2021-
1626.1962.3652 

Muralismo Para 
Todos 

Camila 
Martins de 

Souza 

Pessoa 
Física 

Franca 9,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem.Complementação a ser realizada: 
Enviar: Declaração, conforme Anexo V, preenchida em acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 
Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.2072.5645 

A Dança aplicada 
em portadores de 

fibromialgia 

Maria 
Fernanda 

Faria 
Michelazzo 

Pessoa 
Física 

Cordeirópolis 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG foi apresentado 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2094.7923 

Vivencia com 
dobradura – 

Origami 

Renate 
Nunes 
Varela 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,52 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG encaminhado 
está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples, legível e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2250.8729 

A Cuíca como 
Instrumento de 

Acompanhamento e 
suas Técnicas de 

Execução 

Cristiano 
Capodeferro 

Garcia 

Pessoa 
Física 

Bragança 
Paulista 

9,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: A CNH foi apresentada 
de maneira incompleta, não sendo possível verificar o inteiro teor do 
documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, 
CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2275.1639 

Pintura da 
Ancestralidade 

Africana 

Michelle 
Tavares 

Silva 

Pessoa 
Física 

Ribeirão 
Preto 

9,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não está assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2560.4995 

Capoeira e Poesia 

Mario 
Roberto de 

Almeida 
Alves 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 

Suplente 
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legível. Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.2564.2858 

Cordas Elétricas 
Marcos da 

Silva 
Pessoa 
Física 

Paraibuna 9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2732.8824 

Aula sobre música 
cênica/teatro 
instrumental 

Natali 
Calandrin 
Martins 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em todos os campos de acordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1626.2742.0610 

Quero pintar, que 
cor eu uso? 

Andréia de 
Alcantara 

Pessoa 
Física 

Diadema 9,51 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade apresentado não está legível.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. O 
documento deve estar totalmente legível. 

Suplente 

39/2021-
1626.2818.5161 

Direção Teatral em 
Espaços Não-

Convencionais 

Luiz Carlos 
Checchia 

Pessoa 
Física 

Osasco 9,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número do RG não foi 
preenchido na Declaração. Ademais, o CPF informado difere do constante 
no documento de identidade enviado.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com o documento de identidade e com 
os dados informados no cadastro, datada e assinada pelo proponente. O 
documento deve estar totalmente legível. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.2943.9961 

A LITERATURA 
COMO PONTE PARA 

A COMPOSIÇÃO 
MUSICAL 

Fabricio 
Bispo 

Pessoa 
Física 

Ribeirão 
Preto 

9,51 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2955.4001 

A Linguagem do 
Teatro Musical - 
Especificidades 

Camila 
Flávio 

Ferreira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O documento de 
identidade anexado não apresenta o número do CPF.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 
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39/2021-
1626.2996.1988 

Fraseologia - 
análise, composição 

e improvisação 

Guilherme 
Misoczky de 

Oliveira 

Pessoa 
Física 

Cotia 9,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, 
devidamente preenchida em acordo com os dados informados no cadastro, 
datada e assinada pela proponente. O documento deve estar totalmente 
legível. Não será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.3030.1120 

Dança, percepção, 
criação: fisicalidade, 
sensações, sentidos! 

Elisa 
Ferreira 

Araújo Silva 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,4 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não foi enviado documento 
com foto contendo número de RG. 
Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples do documento de 
identidade oficial do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.3084.2380 

Introdução à 
Harmonia 

Ricardo 
Troccoli de 
Nogueira 

Saboia 

Pessoa 
Física 

São Paulo 9,52 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de Inscrição 
anexada não contém os nove itens do Anexo V. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V do 
Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os dados informados no 
cadastro e devidamente datado e assinado pelo proponente. 

Suplente 

 

 

As dúvidas sobre a utilização do sistema (www.proacexpresso.sp.gov.br), conforme previsto no item IX do Edital, deverão ser encaminhadas 

para o e-mail: suportesistemaproac@sp.gov.br. 
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