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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 D – Produtores e Gestores Culturais 

PROJETOS SELECIONADOS: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Saneamento Situação 

39/2021-
1622.6577.8956 

Elaboração e gestão de 
eventos culturais : Como 

ter sucesso no seu evento 
? 

Thiago de 
Toledo Rosa 

Pessoa 
Física 

Bragança 
Paulista 

7,1 

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. Ademais, o RG não foi preenchido. 
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 

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

39/2021-
1622.8333.2948 

Empreendedorismo 
Artístico X Artista 

Empreendedor 

André Tadeu 
Aguiar de 
Oliveira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,03 

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-
1623.7042.5606 

COMO REALIZAR UMA 
FEIRA CULTURAL DE RUA 

Maria Cristina 
Lima 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Dados do CPF na 
Declaração diverge do número que está no documento enviado. 
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-
1623.9429.3022 

Cultura Viva 
Cecília de 
Azevedo 
Zanchi 

Pessoa 
Física 

São José 
dos Campos 

6,03 

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-
1624.3852.0938 

Videoaula de 
Planilhamento de 

Projetos (Orçamento e 
Cronograma) 

Yris Silva Souto 
Franco 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados 
da Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis. Falta o 
número do CPF 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-
1624.9125.2044 

Viajando o Espetáculo Paulo Paixão 
Pessoa 
Física 

São Paulo 7,77 
Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número de 
documento RG na Declaração diverge do documento enviado. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme 

Selecionado 
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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. 

39/2021-
1624.9151.5845 

Orçamento para projetos 
musicais - Noções básicas 

Renata Vieira 
Borges 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,7 

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-
1625.0151.5259 

O uso da história e da 
política no teatro: o caso 

do musical "Hamilton" 

Carlos Gustavo 
Poggio Teixeira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,1 

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-
1625.0631.7852 

BELA DICA 
ISABELA 

ARAUJO SILVA 
Pessoa 
Física 

Botucatu 7,13 

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 
datado e assinado pela proponente. 

Selecionado 

39/2021-
1625.0777.7657 

TEATRO PÓS COVID 
Ronaldo 
Diaféria 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,2 

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-
1625.1656.2640 

Produção Executiva e 
Arregimentação 

BRUNA BRAGA 
VERATTI 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,47 
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. 

Selecionado 
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Complementação a ser realizada: Enviar cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

39/2021-
1625.1761.5605 

Iniciando no setor de 
eventos culturais 

Primeiros passos para 
concepção de um evento, 
orçamento e contratação. 

Bruno 
Henrique 

Coutinho Della 
negra 

Pessoa 
Física 

Valinhos 6,97 

1.Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A 
Declaração de Inscrição anexada apresenta dados de outro 
proponente/ 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. 
2.Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou 
cópia do documento de identidade do proponente (enviou de outra 
pessoa). 
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-
1625.1810.5813 

Produção Audiovisual de 
Baixo Orçamento 

Juraci dos 
Santos Moreira 

Pessoa 
Física 

Hortolândia 6,23 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados 
da Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis (dados do 
RG). 
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-
1625.3426.5688 

Como planejar 
financeiramente um 

evento cultural 

Kayan Barbara 
do Nascimento 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,3 

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. 

Selecionado 
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39/2021-
1625.4289.9941 

No alvorecer do Brilha Sol 
Camilo 

Bousquat 
Arabe 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,83 

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 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-
1625.4297.9104 

Captação de recursos 
para projetos culturais e 

suas especificidades 

Antonio 
Augusto Pinto 

Junior 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,3 

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-
1625.4478.1393 

Mercado Audiovisual e 
Publicitário - orientação 

para talentos 

Deborah 
Alexandra 

Antunes de 
Carvalho 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,6 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados 
da Declaração não foram preenchidos ou 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-
1625.4908.2662 

O que faz um produtor de 
teatro ? 

Priscila da 
Veiga Prade 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,7 

1.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. 
 
2.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 
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39/2021-
1625.5061.5936 

"Como escrever projetos 
respondendo a seis 

perguntas." 

Joziane Soares 
de Sousa 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,1 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração 
de Inscrição anexada apresenta dados de outro 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-
1625.5941.6566 

Como gerenciar seu 
projeto cultural 

Christine Liu 
Pessoa 
Física 

São Paulo 7,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: Não enviou 
cópia do documento de identidade do proponente (PDF 
indisponível) 
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-
1625.7845.2854 

Organizando uma 
convenção 

Suzi Vieira da 
Silva 

Pessoa 
Física 

São 
Bernardo 
do Campo 

6,7 

1.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. 
2.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-
1625.7956.4521 

Como elaborar um 
projeto cultural. 

Paulo CAUHY 
JÚNIOR 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,37 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados 
da Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis (nome do 
projeto) 
 
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 
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39/2021-
1625.8430.4433 

Espaços culturais e 
territórios: compilação da 

supervivência 

Bernardo Perri 
Galegale 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,73 

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 a 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-
1625.8602.5597 

VIDEO AULA "CULTURA & 
NEGÓCIOS PÓS 

PANDEMIA" 

Annelise 
GODOY 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura 
da Declaração está fixada como imagem e alguns dados da 
declaração não correspondem ao Edital para pessoa física.  
 Complementação a ser realizada: Enviar a 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-
1625.8926.1090 

Como produzir e 
viabilizar uma Batalha de 

Rima 

Thais Duarte 
Verissimo 
Machado 

Pessoa 
Física 

Santos 5,93 

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 a Cópia simples do 
documento de identidade oficial do proponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9160.8759 

PSS - Produzindo um 
Show de Samba - Do Pré 

ao Pós 

Leandro NERY 
DE FREITAS 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,67 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9299.6395 

A criação de universos - 
Direção de Arte em curta-

metragem 

Mariana Atauri 
Maurer 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,47 

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. 

Selecionado 
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39/2021-
1625.9471.2350 

PLANEJAMENTO DE 
PROJETOS CULTURAIS 

Janice Silva de 
Castro 

Pessoa 
Física 

Campinas 5,97 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do 
CPF, esta em desacordo com o documento enviado. 
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-
1625.9489.8917 

"Aula: A Importância da 
Comunicação para a 
Divulgação do seu 
Projeto Cultural" 

Luciana Silva 
Bassoli 

Pessoa 
Física 

Botucatu 6,43 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1625.9559.2101 

Acessibilidade cultural e 
práticas : comunicação 
acessível e inclusiva na 

web 

Silvia 
Gonçalves 

Arruda 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,93 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O nome do 
projeto não consta na declaração. 
 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-
1625.9662.4240 

INTELIGÊNCIA CULTURAL 
E SUAS DINÂMICAS 

berenice 
haddad 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,03 

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-
1625.9797.0949 

A Importância dos 
Festivais de Cinema no 

Interior 

Marcio 
Augusto Vacari 

Junior 

Pessoa 
Física 

Pindamonh
angaba 

6,03 

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 

Selecionado 
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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. 

39/2021-
1626.0018.4637 

Como produzir sua arte 
autoral 

Lia Cecilia 
Levin 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,13 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0115.1728 

"Abertura do MEI para 
Profissionais da Cultura" 

Conceição 
Aparecida 
Domingos 

Vercesi 

Pessoa 
Física 

Botucatu 7,13 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0147.3380 

SoloEduca: Introdução a 
Editais Culturais 

Diego Luis da 
Silva Mozer 

Pessoa 
Física 

Amparo 6,77 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0190.2886 

Básico de Captação de 
Recursos via Editais e Leis 

de Incentivo 

Renata 
Bombardi 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,3 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O nome do 
projeto na Declaração está divergente ao da inscrição. 
 
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 
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39/2021-
1626.0207.9860 

Gestão de Carreira para 
Novos Artistas da Música 

Gustavo 
Henrique dos 
Santos Koch 

Pessoa 
Física 

Jundiaí 6,87 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0232.9418 

Cultura e Poder Local 
Simone da 
Silva Sibille 

Pessoa 
Física 

Caçapava 7,13 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0251.0707 

Reflexões sobre produção 
para ações artísticas de 

corpos dissidentes 

Paulo CESAR 
FERREIRA DE 

MATTOS 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,8 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0253.5021 

Videoaula Planejamento 
Artístico e Agenciamento 

de Shows 
Eduardo Porto 

Pessoa 
Física 

São Carlos 6,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A 
impossibilidade de acessar o arquivo da declaração. 
Complementação a ser realizada: Enviar a 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-
1626.0278.2805 

Produção Artística no 
Cenário Eletrônico 

Tatyana 
CARDOSO 

ALVES BRAGA 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O nome do 
projeto na Declaração não foi preenchido.Complementação a ser 
realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo V, preenchida em 
acordo com os dados informados no cadastro e devidamente 
datada e assinada pela proponente. Não será validado documento 

Selecionado 
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com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.0299.5312 

Vídeo Aula - Assessoria 
de Imprensa para 
Projetos Culturais 

Maria 
Aparecida 
Joachim 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,1 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O nome do 
projeto na Declaração está divergente ao da inscrição. 
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-
1626.0323.1822 

Gestão de 
Credenciamento e 

Apontamento de Eventos 

Bruno Mota 
dos Santos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,2 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração 
de Inscrição anexada não tem assinatura. 
 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-
1626.0336.5461 

TRAÇOS BANTOS NA 
CULTURA BRASILEIRA 

Alessandra 
Nascimento 

Pereira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O nome do 
projeto na Declaração está divergente ao da inscrição. 
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-
1626.0338.8785 

Como produzir um 
figurino para um 

espetáculo cultural 

Eliana Jenjui 
Liu 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,53 

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

Selecionado 

39/2021-
1626.0437.5365 

"Gotas Autorais - 
Introdução aos Direitos 
Autorais para o músico 

brasileiro" 

Vivianne 
Franco Araujo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,27 

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. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.0542.3990 

O Poder da Economia 
Criativa e Como Impactar 
o Desenvolvimento Local 

Juliane Ristom 
Rodrigues 

Pessoa 
Física 

Caçapava 7,17 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.0549.1696 

O Trabalho do Produtor 
Local/Frentista 

Charles jose 
belini geraldi 

Pessoa 
Física 

Atibaia 5,97 

Motivo: O nome do projeto na Declaração não foi preenchido. 
Complementação a ser realizada: Enviar a 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-
1626.0931.9965 

Produção de eventos do 
presencial ao virtual 

Gabriela da 
Costa Brito 

Pessoa 
Física 

São José 
dos Campos 

6,5 

Motivo: O nome do projeto na Declaração não foi preenchido. 
Complementação a ser realizada: Enviar a 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-
1626.0989.5088 

O PAPEL DO PRODUTOR 
EXECUTIVO EM UMA 
MONTAGEM CÊNICA 

Deborah Rocha 
Penafiel 

Domingues 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,53 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1001.8539 

Comunicação - da 
elaboração à divulgação 

do Projeto Cultural 

Mariana 
Marques da 

Silva 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,93 

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. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.1029.7096 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA 
William de 
Azevedo 
Gibson 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,9 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.1088.4721 

A arte de compor… a 
papelada! 

Mariana 
Amaral Delfino 

Rodrigues 

Pessoa 
Física 

Ubatuba 7,7 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados 
da Declaração não correspondem ao documento de identificação. 
 
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-
1626.1194.3113 

Autoprodução: do 
conceito à obra 

Mariana Costa 
Leme 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,83 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo anexado 
está corrompido. 
 
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-
1626.1226.2063 

Gestão de orçamento 
carnavalesco(Escola de 

samba) 

Diego Rodrigo 
de Campos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,9 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados 
da Declaração não correspondem ao documento de identificação  
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-
1626.1258.7874 

O Artista Produtor 
(Autoprodução) 

Danilo da Silva 
Miniquelli 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,2 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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 

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

39/2021-
1626.1281.5166 

Da Composição ao Clipe: 
direito autoral, cadastros 
e distribuição de receitas 

Pamella 
Gachido 
Weigand 

Bastos 

Pessoa 
Física 

Joanópolis 7,63 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1461.7207 

Gestão de documentos 
em produção cultural 

Vinicius 
Pessoa 
Física 

Campinas 7,07 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1479.3702 

Ação cultural de rua e 
transformação local! 
Ocupando os espaços 

públicos da cidade. 

Robson de 
Andrade 

Gonçalves 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,2 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1986.1860 

Preservação da memória 
musical brasileira 

Thiago 
Marques Luiz 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
 
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-
1626.2060.2159 

Arte e Gestão de Pessoas 
Tiago do Prado 

Barizon 
Pessoa 
Física 

São Paulo 7,47 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo anexado 
está corrompido. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração de Inscrição, 
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 datado e assinado. 

Selecionado 
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39/2021-
1626.2124.8318 

Planejamento e Pré-
Produção Audiovisual 

Tiago Adorno 
Vassão 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,13 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.2134.4500 

circo oz 
Maria Isabel 
Ferreira de 
assumpção 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,9 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.2146.0876 

Oficina Assistente de 
Produção 

Fabrício 
Clemente 
Gonçalves 

Pessoa 
Física 

Piracicaba 7,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser realizada: 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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2208.1319 

Empreendedorismo - 
Como criar e gerenciar 
uma Produtora Cultural 

Raphael Freitas 
de Araujo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,7 

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

Selecionado 

39/2021-
1626.2208.5579 

Autogestão de Espaço 
Cultural: de artista para 

artista 

Beatriz de 
Toledo 

Bernardes da 
Rosa Moreira 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,87 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: número do 
CPF incorreto.  
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-
1626.2241.3085 

“ ELO - Elaboração de 
Projetos Culturais para 

Todes” 

Andrea de 
Lourdes dos 

Santos Mauriz 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,03 
Motivo: O nome do projeto na Declaração não foi preenchido 
conforme cadastrado. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme 

Selecionado 
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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. 

39/2021-
1626.2267.4704 

Práticas de comunicação 
e divulgação para artistas 

da música 

Tatiana Araujo 
Pugliesi 

Pessoa 
Física 

Mairiporã 6,3 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: número do 
CPF incorreto. 
 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-
1626.2434.7078 

Conceitos Básicos de 
Transmissão On-line 

Adriano 
Fujinaga 

Pessoa 
Física 

Campinas 7,07 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O modelo da 
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 emacordo com os dados 
informados no cadastro e devidamente datada e assinada pelo 
proponente. Não será validado documento com assinatura fixada 
como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2672.6048 

Comunicação para 
Projetos Culturais 

ALLANA 
SANTOS 

SOUZA DA 
SILVA 

Pessoa 
Física 

Cubatão 6,47 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O modelo da 
Declaração de Inscrição 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 emacordo 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-
1626.2677.8696 

Videoaula - Caminhos 
digitais: preservação e 

difusão de documentos 
históricos por meio da 

informatização de 
acervos 

Fabiana 
Ferreira Rocha 

Pessoa 
Física 

Bauru 6,2 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do 
RG informado na Declaração difere do constante no documento de 
identidade.  
 Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme 
Anexo V, preenchida em acordo com o documento de identidade e 
com os dados informados no cadastro, devidamente datada e 

Selecionado 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

assinada pela proponente. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.2715.5280 

Criando cenografias de 
baixo custo para espaços 

públicos. 

Marilia Jordão 
Martins 

Pessoa 
Física 

Santos 6,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do 
RG informado na Declaração não corresponde ao do documento de 
identidade apresentado.   
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme 
Anexo V, preenchida emacordo com os dados informados no 
cadastro e com o documento de identidade, devidamente datada e 
assinada pela proponente. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2736.7500 

Elaboração de Projetos 
Culturais e Criativos 

Andrea Doria 
M Leite 

Pessoa 
Física 

Cubatão 6,2 

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. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2751.1188 

Guia de Boas Práticas de 
Inclusão para Projetos 

Culturais 

Jeronimo Ali 
Chat 

23368230808 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O CPF não foi 
encaminhado. 
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-
1626.2773.7560 

Elaboração de 
Orçamento de Projeto 

Cultural 

Rosângela 
Matua 

Kallagiam 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,77 

1 - 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. 
2 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O RG 
anexado não apresenta o número do CPF.Complementação a ser 
realizada: Enviar: Cópia simples do documento de identidade oficial 

Selecionado 
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do proponente, contendo o número do RG, CPF e foto. 

39/2021-
1626.2870.7004 

Teatro na Pandemia: 
Gravação e Transmissão 

de Espetáculos 

Natalia Basilio 
Angelieri 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,23 

1 - Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A 
Declaração de Inscrição anexada apresenta a assinatura fixada 
como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme 
Anexo V, preenchida, em todos os campos necessários, de acordo 
com os dados informados no cadastro. Não serão validados 
documentos com assinatura fixada como imagem. 
2 - 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 doproponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2930.6302 

Guia de Produção 
Cultural 

Maria Helena 
Nóbrega 
Zelante 

Maryssael de 
Campos Ciasca 

Pessoa 
Física 

Campinas 6,47 

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

Selecionado 

39/2021-
1626.2945.8656 

Produção cultural 
atrelada ao fazer 

artístico: a importância e 
potência de ser um(a) 
artista-produtor(a)! 

Otávio 
Bontempo 
Nunes Silva 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,7 

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 doproponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.2972.4964 

Explicações sobre as Leis 
de Incentivos fiscais - 

Maricene 
APARECIDA 
GREGORUT 

Pessoa 
Física 

São Paulo 8,63 

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.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme 

Selecionado 
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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. Não será validado documento 
com assinatura fixada como imagem. 

39/2021-
1626.2977.8084 

Coletivo artístico - um 
desafio constante 

Lays Lopes 
Ramires 

Pessoa 
Física 

Santa 
Bárbara 
d’Oeste 

6,17 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O número do 
CPF informado na Declaração difere do constante no documento de 
identidade.  
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-
1626.2985.3981 

Cultura sob uma 
perspectiva inclusiva: 

como pensar e executar 
projetos mais acessíveis 

Mariana 
Aparecida de 

Campos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 6,33 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O modelo da 
Declaração não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme 
Anexo V, preenchida em acordo com os dadosinformados no 
cadastro e devidamente datada e assinada pela proponente. Não 
será validado documento com assinatura fixada como imagem. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3012.3439 

Elaborando e formatando 
projetos culturais 

Mariane de 
Biazi Goldberg 

Pessoa 
Física 

São Paulo 7,63 

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

Selecionado 

39/2021-
1626.3156.3884 

Explorando o 
Matchfunding 

Marina Ramos 
da Rocha Paes 

Pessoa 
Física 

Santos 6,03 

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 doproponente, contendo o 
número do RG, CPF e foto. 

Selecionado 

39/2021-
1626.3168.1486 

PRODUÇÃO CULTURAL: 
RAIO X DA OBRA 

Taynã 
Rodrigues 

Pessoa 
Física 

Santo 
André 

6,77 
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 

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

 

 

 

MODALIDADE D – Produtores e Gestores Culturais  

PROJETOS SUPLENTES: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Saneamento Situação 

39/2021-
2021.1622-0289-

7024 

Fidelis Produções 
Artisticas - Minicurso de 

orientação a novos 
produtores 

Jhonatas 
Cristiano Fidelis 

Pessoa 
Física 

Taquaritinga 4,47 

1.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. 
(Documento corrompido) 
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. 
2.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-
2021.1622-2051-

8342 

Difusão e Consumo de 
Arte e Entretenimento 

nas Mídias Digitais 

Vivian da Silva 
Freitas 

Pessoa 
Física 

Guarulhos 5,7 

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. 

Suplente 
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39/2021-
1622.5723.3702 

Gestor Cultural LGBTQIA+ 
Joaquim Lopes 

de Queiroz 
Pessoa 
Física 

Ribeirão 
Preto 

5,07 

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 datado e 
assinado pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1622.7416.7342 

PRODUÇÃO CULTURAL 
NA PRÁTICA 

Elisabete 
Pessoa 
Física 

Campinas 5,47 

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 pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1623.2659.4183 

Produção executiva 

Rafael AUGUSTO 
FERNANDES 
PAULINO DA 

SILVA 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,7 

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 datado e assinado pela proponente. Não será validado 
documento com assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1623.9594.5428 

Formação para 
produtores na área 

cultural 

Aguinaldo 
Valente Rocca 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,1 

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 datado e 
assinado pela proponente. 

Suplente 

39/2021-
1624.0437.6144 

Vídeo aula sobre os 
conceitos básicos da 

Produção Cultural 
Erika Horn 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,97 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Declaração anexada não 
corresponde os dados informado com o documento enviado. 
 
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 
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39/2021-
1624.8021.1800 

Administração e Técnica 
de Espaços Culturais 

Cleiton Sousa 
Domingos 

Pessoa 
Física 

Carapicuíba 5,77 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Na Declaração número de 
CPF diverge do  documento enviado.  
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-
1624.9123.6181 

"A fé e a devoção nas 
Festas Tradicionais" 

Helenice 
Camargo Henne 

Pessoa 
Física 

Itanhaém 4,3 

Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Número RG na Declaração 
declaração diverge do documento enviado.  
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-
1625.1715.5284 

Cultura viva na periferia 
Neri silva 
Silvestre 

Pessoa 
Física 

Santo André 5,7 

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-
1625.5221.8643 

Executivo para Artistas 
Independentes 

Natacha Martins 
Pessoa 
Física 

São Bernardo 
do Campo 

4,2 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis (nome do 
projeto) 
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-
1625.9539.1803 

Cultura $em Limites - 
Como Fazer Ações 

Culturais Sem Recursos 

WELLINGTON 
MAURICIO DA 

SILVA 

Pessoa 
Física 

Ferraz de 
Vasconcelos 

5,53 

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 

Suplente 
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acordo com os dados informados no cadastro e devidamente datada e 
assinada pela proponente. 

39/2021-
1625.9553.6917 

Produção e Gestão 
Cultural 4.0 

Larissa Biasoli 
Alves 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O arquivo não 
esta abrindo. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração, conforme Anexo 
V, em pdf, 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-
1626.0069.6751 

"Como Tornar a Sua 
Produção Cultural 

Sustentável" 

Márcia Valeriano 
da Costa Rossi 

Pessoa 
Física 

Botucatu 5,1 

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-
1626.0356.6383 

Artista  Empreenda-se 
Inês Rosa De 

Oliverira 
Pessoa 
Física 

São Paulo 4,2 

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-
1626.0387.4988 

A GENTE COLHE O QUE 
PRODUZ 

KELY CRISTINA 
CANDIA 

NASCIMENTO 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,17 

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-
1626.0979.6223 

A Produção em tempos 
de Transição de Gênero 

Daniela D'eon 
(Luis Paulo 

Louzada Ferreira) 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,2 

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 

Suplente 
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assinada pela proponente. 

39/2021-
1626.0996.9141 

Produção CASA 
Gildemar 
Almeida 

Pessoa 
Física 

Mairiporã 4,83 

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-
1626.1107.8263 

NA PRODUÇÃO 
Jaqueline Pilar 

Durans 
Pessoa 
Física 

Araraquara 4,03 

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 a 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-
1626.1136.0180 

Teatro Periférico das 
margens pra Cá 

Eder Souza dos 
Anjos 

Pessoa 
Física 

Jandira 4,87 

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-
1626.1200.2368 

Comunicação para 
Projetos Culturais 

Lucimara Correa 
Pane 

Pessoa 
Física 

São José dos 
Campos 

4,13 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1280.7954 

NeuroArte - Como a 
neurociência pode ajudar 

a sua carreira musical 
Mariana Verzaro 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,03 

Não cumpriu com a alínea "b" do item 6.2.1: O arquivo anexado está 
corrompido. 
 
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-
1626.1285.7530 

Baile de garagem: uma 
perspectiva sobre o 

Bianca Mafra Elia 
Pessoa 
Física 

São Paulo 4,13 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
Complementação a ser realizada Enviar a Declaração, conforme Anexo 

Suplente 
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samba rock na cidade de 
São Paulo 

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. 

39/2021-
1626.1331.5651 

Festival, do Local ao 
Internacional - Passo a 

Passo 

Jorge Joao 
Justino 

Nascimento 

Pessoa 
Física 

Ribeirão 
Preto 

5,83 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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. 

Suplente 

39/2021-
1626.1527.8093 

Vídeoaula sobre Gestão 
de espaços culturais: 

espaço físico e 
independente 

Debora Machado 
Pessoa 
Física 

São Paulo 5,63 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1825.8638 

COMO TIRAR UM 
PROJETO INDEPENDENTE 

DO PAPEL ? 

Hugo Gutierry 
Leite Farias 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1926.1582 

O papel do "Faça Você 
Mesmo" na música 

independente 

Felipe Henrique 
Alves Guedes 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,67 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.1970.2479 

Descomplica, Produção! 
Mariana Teixeira 

Novais 
Pessoa 
Física 

São Paulo 5,27 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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. 

Suplente 
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39/2021-
1626.1979.0954 

Os três pilares de um 
projeto cultural 

Rafael Ferreira 
Pessoa 
Física 

São Paulo 5,77 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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. 

Suplente 

39/2021-
1626.2016.5027 

Orì e as ferramentas 
ancestrais na superação 

dos traumas da pandemia 

Adriana Toledo 
(Iyá Adriana de 

Nanã) 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.2026.0373 

GRAVANDO CLIPES 
Maicon da Silva 

Saouza 
Pessoa 
Física 

Limeira 4,17 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1 
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-
1626.2209.0755 

Jornada Luzis: Cenografia 
Sustentável e Eventos 

Lixo Zero 

Luciana Noleto 
de Campos 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,07 

Motivo: O nome do projeto na Declaração não foi preenchido 
conforme cadastrado e numero do RG encontra-se incorreto, não 
cumprindo com a alínea "a" do item 6.2.1 
.Complementação a ser realizada: Enviar a 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-
1626.2225.2530 

Floresteiros Digitais 
Helder Antonio 

Frezza 
Pessoa 
Física 

Sorocaba 4,5 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não foram preenchidos ou 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 
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39/2021-
1626.2361.4175 

Produção Técnica e 
Direção de Palco 

José Maria da 
Câmara Lima 

Filho 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,63 

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. 

Suplente 

39/2021-
1626.2417.6160 

Oficina-  Como 
desenvolver o seu evento 

de sucesso 

Flavio Jacob da 
Silva 

Pessoa 
Física 

Barretos 4,5 

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. Não será validado documento com 
assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.2664.8928 

Produção para CURTA-
METRAGEM 

Karine Macedo 
Cavalcante 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4,8 

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

Suplente 

39/2021-
1626.2855.0900 

Oficina Rápida de 
Quadrinhos 

Max Mauricio 
Maciel 

Figueiredo 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,64 

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

Suplente 

39/2021-
1626.2861.6247 

Workshop: "Artistas e 
Agentes Independentes: 

Turnês e a Volta aos 
Shows 

Edimar José de 
Souza Filho 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,73 

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

Suplente 

39/2021-
1626.2884.9348 

Produção de Eventos - O 
que faz um (a) 

produtor(a) Executiva? 

Celia REGINA 
VALENTIM 
RAMPASIO 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,6 
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.  

Suplente 
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Complementação a ser realizada: Enviar: Cópia simples e integral do 
documento de identidade oficial doproponente, contendo o número 
do RG, CPF e foto. 

39/2021-
1626.2890.5670 

ELABORANDO ARTE 
SHEILA 

MONTEIRO 
VERVLOET 

Pessoa 
Física 

Itanhaém 4,43 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada apresenta a assinatura fixada como imagem. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração, conforme Anexo 
V, preenchida, em todos os campos necessários, de acordo com os 
dados informados no cadastro. Não serão validados documentos com 
assinatura fixada como imagem. 

Suplente 

39/2021-
1626.2953.0181 

Realizar um pequeno 
curso de três vido aulas 

de 10 minutos cada, 
contando o passo a passo 
da produção de eventos 

LGBTQIA+. 

Heitor Werneck 
Regina 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,07 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não foram preenchidos ou 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-
1626.2967.5535 

Produzindo Festivais 
João Ferreira 

Filho 
Pessoa 
Física 

Guarulhos 5,6 

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 doproponente, contendo o número 
do RG, CPF e foto. 

Suplente 

39/2021-
1626.2972.4010 

INTRODUÇÃO À 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA / 

MUSICAL 
Diego Fittipaldi 

Pessoa 
Física 

São Paulo 5,57 

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

Suplente 

39/2021-
1626.2977.6210 

MANJE LAKAY: 
Gastronomia e cultura do 

Suze Choisy Jean 
Pessoa 
Física 

Campinas 4,43 
Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: Alguns dados da 
Declaração não foram preenchidos ou estão ilegíveis.  

Suplente 
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Haiti 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. 

39/2021-
1626.3049.7839 

Aula de Costura : 
consertos rápidos! 

Gina Alzate 
Pessoa 
Física 

Rio Claro 4,43 

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-
1626.3058.8340 

Casa e Bottega - Cucina 
d'autore 

Mariella 
Conceição Miano 

Pessoa 
Física 

São Paulo 4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A assinatura da 
Declaração está fixada como imagem. Ademais, o modelo do 
documento não corresponde ao Anexo V do Edital nº 39/2021.  
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-
1626.3113.3595 

Concretizando a 
Realidade Estendida 

Juliel Bronzati 
Dourado 

Pessoa 
Física 

Lins 4,4 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: A Declaração de 
Inscrição anexada refere-se a outro modelo.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração de Inscrição, 
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-
1626.3116.9531 

Meu Canal Gaby de Saboya 
Pessoa 
Física 

São Paulo 4,53 

Motivo: Não cumpriu com a alínea "a" do item 6.2.1: O documento 
apresentado não corresponde ao Anexo V constante no Edital nº 
39/2021. Ademais, a assinatura está fixada como imagem. 
 Complementação a ser realizada: Enviar: Declaração de Inscrição, 
conforme Anexo V do Edital nº 39/2021, preenchida em acordo com os 
dados informados no cadastro e devidamente datada e assinada pela 
proponente. 

Suplente 
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39/2021-
1626.3137.2418 

COMO FAZER SEU FILME 
CURTO COM VOCÊ 

MESMO 

Tales Gabriel 
Ordakji 

Pessoa 
Física 

Santos 5,13 

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 doproponente, contendo o número do RG, CPF e 
foto. 

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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