
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO 
6ª RETIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 

 
Edital de Seleção Pública n.º 001/2020. Objeto: seleção pública de fomento às atividades 
artístico-culturais e patrimoniais no Município de Diamantina (MG). A Prefeitura Municipal de 
Diamantina, através da Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Patrimônio comunica aos 
interessados a retificação do edital supra, para promover a redistribuição dos valores das linhas 
de ações com menor demanda, para as linhas de ações com maior demanda. 
 
Considerando o disposto no subitem 14.1, do item 14. Das Disposições Finais, dita que caso o 
número de propostas selecionadas em qualquer linhas de ações, seja inferior as quantidades de 
vagas descritas na TABELA 1 do ITEM 1, os valores restantes serão redistribuídos para as linhas 
de ações com maior demanda, ou mesmo, poderão ser destinados para outros editais e 
programas publicados com recursos da Lei Aldir Blanc conforme previsto no parágrafo 6º, do 
artigo 11, do Decreto Federal N.º 10.464/2020; 
 
Considerando que na 5ª Retificação do Edital foi promovida a redistribuição das vagas e valores 
das linhas de ações A1.2 Música Solo, A1.3 Literatura Seleção, A1.5 Mestres e A1.6 Artesanato 
que tiveram o número de propostas selecionadas inferior as quantidades de vagas disponíveis, 
para proporcionar a ampliação do número de vagas das linhas de ações com maior demanda, 
ou seja, A1.2 Música Grupos/bandas, A1.3 Literatura Apoio e A1.4 Artes audiovisuais, artes 
plásticas e fotografia; 
 
Considerando ainda que após o Resultado da Fase de Seleção Após Recursos foi identificada a 
existência de 01 vaga disponível na linha de ação A1.2 Música Grupos/bandas e 01 vaga faltante 
na linha de ação A1.4 Artes audiovisuais, artes plásticas e fotografia; 
 
R.E.S.O.L.V.E: 
 
Art. 1º. Das Retificações: 
 
Na Tabela 1 - Especificação Do Objeto, do Item 1 – Do Objeto, onde se lê: 
 
TABELA 1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Linhas 

de 

Ações 

Atividades 

Artístico-

Culturais e 

Patrimoniais 

Descrição Valor Total 

A1.1 
Organização 

social 

Será selecionada 01 organização social que apresentar melhor 

proposta de implantação de plataforma de E-commerce para 

valorização e comercialização do artesanato do município. 

R$ 38.951,26 

A1.2 Música 

Serão selecionadas 19 propostas de Lives musicais na 

modalidade de grupos/bandas no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) 

cada e ainda mais 04 Lives musicais na modalidade de shows 

solos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. 

R$ 103.000,00 

A1.3 Literatura 

Serão selecionadas 08 obras literárias visando o apoio às etapas 

de finalização para publicação (diagramação, designer gráfico, 

revisão de texto e publicação) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) cada. 

Seleção de 02 obras de autores locais, já publicadas, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada. 

R$ 50.000,00 

A1.4 

Artes 

audiovisuais, 

artes plásticas 

e fotografia 

Serão selecionadas 13 obras de artistas plásticos, de fotógrafos 

e artistas áudio visuais com produção temática sobre o 

“Patrimônio Cultural de Diamantina”. Cada artista selecionado 

receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

R$ 65.000,00 

A1.5 Mestres 

Serão selecionados 14 mestres vinculados aos diferentes 

saberes e fazeres do município. Cada mestre selecionado 

receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

R$ 42.000,00 



A1.6 Artesanato 

Serão selecionados 06 artesãos dos diferentes materiais 

tipicamente empregados no município. Serão selecionados pela 

destreza de confecção do seu produto e cada um receberá o 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

R$ 6.000,00 

A1.7 
Bailarinos e 

Atores 

Serão selecionadas 5 propostas de performances de bailarinos 

e atores para serem transmitidas pela internet. Cada artista 

selecionado receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

R$ 15.000,00 

 
Leia-se: 
 
TABELA 1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Linhas 

de 

Ações 

Atividades 

Artístico-

Culturais e 

Patrimoniais 

Descrição Valor Total 

A1.1 
Organização 

social 

Será selecionada 01 organização social que apresentar melhor 

proposta de implantação de plataforma de E-commerce para 

valorização e comercialização do artesanato do município. 

R$ 38.951,26 

A1.2 Música 

Serão selecionadas 18 propostas de Lives musicais na 

modalidade de grupos/bandas no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) 

cada e ainda mais 04 Lives musicais na modalidade de shows 

solos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. 

R$ 98.000,00 

A1.3 Literatura 

Serão selecionadas 08 obras literárias visando o apoio às etapas 

de finalização para publicação (diagramação, designer gráfico, 

revisão de texto e publicação) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) cada. 

Seleção de 02 obras de autores locais, já publicadas, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada. 

R$ 50.000,00 

A1.4 

Artes 

audiovisuais, 

artes plásticas 

e fotografia 

Serão selecionadas 14 obras de artistas plásticos, de fotógrafos 

e artistas áudio visuais com produção temática sobre o 

“Patrimônio Cultural de Diamantina”. Cada artista selecionado 

receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

R$ 70.000,00 

A1.5 Mestres 

Serão selecionados 15 mestres vinculados aos diferentes 

saberes e fazeres do município. Cada mestre selecionado 

receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

R$ 45.000,00 

A1.6 Artesanato 

Serão selecionados 06 artesãos dos diferentes materiais 

tipicamente empregados no município. Serão selecionados pela 

destreza de confecção do seu produto e cada um receberá o 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

R$ 6.000,00 

A1.7 
Bailarinos e 

Atores 

Serão selecionadas 04 propostas de performances de bailarinos 

e atores para serem transmitidas pela internet. Cada artista 

selecionado receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

R$ 12.000,00 

 
Art. 2º. Das Disposições Gerais: 
 
O Edital de Seleção Pública com suas retificações e acréscimos será publicado no site da 
Prefeitura Municipal de Diamantina no endereço http://diamantina.mg.gov.br/. 
 
Diamantina, 15 de dezembro de 2020. 
 
MÁRCIA BETÂNIA OLIVEIRA HORTA 
Secretária Municipal de Cultura Turismo e Patrimônio 


