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EDITAL Nº 025/2020

PRORROGA O PRAZO DAS INSCRIÇÕES
DO EDITAL Nº 023/2020 DE PREMIAÇÃO
CULTURAL TERNOS DE INVERNO –
CRISTAL/RS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE
– SMTECJ torna público a prorrogação do prazo das inscrições do Edital nº 023/2020
que estará premiando seis grupos musicais para realizarem serenatas a pessoas em
isolamento social atendidas em programas sociais do Município. CONCURSO, que se
processará nos termos deste edital, da Lei Municipal nº 1430/2017, bem como da Lei
Federal nº 8.666/1993.
1. DISPOSIÇÃO GERAL
1.1 Fica prorrogado o prazo das inscrições do Edital nº 023/2020 que tem a finalidade
de selecionar 6 duplas ou trios que receberão premiação do Fundo Municipal de
Cultura (FUMC) para realizarem, cada grupo, ao menos 10 serenatas de 6
minutos.
1.2 O período de inscrição é de 10 de junho de 2020 até às 23:59 até o dia 03 de
julho de 2020, pelo e-mail: sec.turismo@cristal.rs.gov.br, conforme o item 4.1
do Edital nº 023/2020.
1.3 As serenatas serão realizadas como forma de alento e para manter viva a
esperança de que dias melhores virão, tendo como público alvo, pessoas identificadas
pelos serviços de saúde e assistência social do município.
1.4 Será concedido, na forma deste edital, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a
serem distribuídos para cada grupo realizar as 10 serenatas.
1.5 Soma-se, na forma deste edital, um total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
para, no mínimo, 60 serenatas.
1.6 Esclarecimentos a respeito deste edital poderão ser obtidos junto à Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude, pelo telefone (51) 3678 1229 ou
pelo e-mail sec.turismo@cristal.rs.gov.br.

Cristal, 24 de junho de 2020.

Fábio Abbud da Silva
Secretário Municipal de Turismo
Esporte, Cultura e Juventude
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