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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Cultura - Fundação Municipal de Cultura

ESCLARECIMENTOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Nº 012/2019

Processo Administrativo nº 01-128.695/19-46

OBJETO

Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organização da
Sociedade Civil – O.S.C., regularmente constituída, com sede ou instalações no
Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em realizar a 6º Edição da
Virada Cultural de Belo Horizonte, em parceria com a Fundação Municipal de
Cultura, nos dias 25 e 26 de julho de 2020.

A Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas
atribuições, retifica o disposto nos subitens abaixo, discriminados no Edital de
Chamamento Público 012/2019, publicado em 16/01/2020.

- Subitem 4.2.1 do edital:

Onde se lê:

4.2.1. Selecionar, por meio de edital, uma programação gratuita local (Belo
Horizonte, Região Metropolitana e Colar Metropolitano) composta por ações de
diversas áreas (artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular,
literatura, moda, design, música, games, intervenções e instalações urbanas,
bem-estar e saúde, dentre outras).

Leia-se:



4.2.1. Selecionar artistas inscritos no edital de cadastro publicado pela FMC,
para a grade de programação gratuita local (Belo Horizonte, Região
Metropolitana e Colar Metropolitano) composta por ações de diversas áreas
(artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, moda,
design, música, games, intervenções e instalações urbanas, bem-estar e saúde,
dentre outras).

- Item 2, do Anexo I, Parte II do edital:

Onde se lê:

ITEM 2 – METODOLOGIA PARA SELEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LOCAL

Este item deverá prever os elementos constituintes do processo seletivo, a ser
realizado por meio de edital específico cuja redação será finalizada em diálogo
com a Fundação Municipal de Cultura. Devem ser previstos:

a) sugestão de critérios para seleção;

b) a composição da comissão paritária que realizará a seleção;

c) a documentação a ser solicitada aos grupos candidatos;

d) a metodologia de avaliação;

e) os procedimentos de trabalho a serem adotados pela comissão de seleção;

f) o cronograma de realização do processo seletivo.

Leia-se:

ITEM 2 – METODOLOGIA PARA SELEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LOCAL

Este item deverá prever os elementos constituintes do processo de seleção dos
artistas inscritos no edital de cadastro publicado pela FMC, previamente. A OSC
deverá prever a forma de seleção dos artistas cadastrados, contemplando,
minimamente:

a) sugestão de critérios para seleção;

b) a composição da comissão paritária que realizará a seleção;

c) a documentação a ser solicitada aos grupos candidatos;

d) a metodologia de avaliação;

e) os procedimentos de trabalho a serem adotados pela comissão de seleção;



f) o cronograma de realização do processo seletivo.

- Item 5, subitem “b”, do Anexo II do edital:

Onde se lê:

b) Selecionar, por meio de edital e através de comissão de seleção paritária
composta por representantes do poder público e da O.S.C vencedora, a serem
definidos em comum acordo entre a FMC e a OSC, uma programação gratuita
local (Belo Horizonte, Região Metropolitana e Colar Metropolitano) composta por
no mínimo 100 atrações de diversas áreas artísticas e culturais (artes cênicas,
artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, moda, design, música,
games, intervenções e instalações urbanas, bem estar e saúde, dentre outras).
Sugere-se que a comissão de seleção paritária seja composta por no mínimo 08
membros. A seleção deve priorizar atrações que ainda não estiveram presentes
na grade de programação ou cuja participação tenha sido pouco frequente;

Leia-se:

b) Selecionar, por meio de edital de cadastro específico previamente publicado
pela FMC, e através de comissão de seleção paritária composta por
representantes do poder público e da O.S.C vencedora, a serem definidos em
comum acordo entre a FMC e a OSC, uma programação gratuita local (Belo
Horizonte, Região Metropolitana e Colar Metropolitano) composta por no mínimo
100 atrações de diversas áreas artísticas e culturais (artes cênicas, artes visuais,
audiovisual, cultura popular, literatura, moda, design, música, games,
intervenções e instalações urbanas, bem estar e saúde, dentre outras). Sugere-
se que a comissão de seleção paritária seja composta por no mínimo 08
membros. A seleção deve priorizar atrações que ainda não estiveram presentes
na grade de programação ou cuja participação tenha sido pouco frequente;

- Item 8, subitem 3, do Anexo II do edital:

Onde se lê:

8. FORMA DE EXECUÇÃO

Metas

Macro ações
(resultados
parciais) a
serem

Ações

Operações
concretas a serem
realizadas para o
atingimento da

Indicadores

Unidade de medida
do alcance de uma
meta. É a forma de
aferição do

Documentos para
verificação

Documentos que contém
os elementos para
verificação dos

Prazo de
execução

Prazo em
que a
meta



realizadas.
Devem ser
quantificáveis,
verificáveis e
com prazo
definido.

meta. Uma
mesma meta pode
exigir a realização
de mais de uma
ação.

cumprimento ou não
da meta. Deve ser
passível de
verificação.

indicadores. É o
instrumental no qual o
indicador pode ser
analisado. Ex. fotografias,
Lista de presença,
planilha, banco de dados,
certificados etc.

deverá
ser
atingida.

3 - Executar,
em diálogo
com a FMC,
seleção pública
de atrações
locais.

Elaborar e
publicar edital Seleção realizada Publicação do edital

Entre os
Meses 2
e 4 

Realizar processo
seletivo

Publicação do resultado
da seleção

Leia-se:

8. FORMA DE EXECUÇÃO

Metas

Macro ações
(resultados
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indicador pode ser
analisado. Ex. fotografias,
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- Item 3, subitem “b”, do Anexo VI do edital:

Onde se lê:

b) Selecionar, por meio de edital e através de comissão de seleção paritária
composta por representantes do poder público e da O.S.C vencedora, a serem
definidos em comum acordo entre a FMC e a OSC, uma programação gratuita
local (Belo Horizonte, Região Metropolitana e Colar Metropolitano) composta por



no mínimo 100 atrações de diversas áreas artísticas e culturais (artes cênicas,
artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, moda, design, música,
games, intervenções e instalações urbanas, bem estar e saúde, dentre outras).
Sugere-se que a comissão de seleção paritária seja composta por no mínimo 08
membros. A seleção deve priorizar atrações que ainda não estiveram presentes
na grade de programação ou cuja participação tenha sido pouco frequente;

Leia-se:

b) Selecionar, por meio de edital de cadastro específico previamente publicado
pela FMC, e através de comissão de seleção paritária composta por
representantes do poder público e da O.S.C vencedora, a serem definidos em
comum acordo entre a FMC e a OSC, a grade de programação gratuita local
(Belo Horizonte, Região Metropolitana e Colar Metropolitano) composta por no
mínimo 100 atrações de diversas áreas artísticas e culturais (artes cênicas, artes
visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, moda, design, música, games,
intervenções e instalações urbanas, bem estar e saúde, dentre outras). Sugere-
se que a comissão de seleção paritária seja composta por no mínimo 08
membros. A seleção deve priorizar atrações que ainda não estiveram presentes
na grade de programação ou cuja participação tenha sido pouco frequente;

- Item 6, subitem 3, do Anexo VI do edital:

Onde se lê:

6. FORMA DE EXECUÇÃO

Metas

Macro ações
(resultados
parciais) a
serem
realizadas.
Devem ser
quantificáveis,
verificáveis e
com prazo
definido.

Ações

Operações
concretas a serem
realizadas para o
atingimento da
meta. Uma mesma
meta pode exigir a
realização de mais
de uma ação.

Indicadores

Unidade de
medida do alcance
de uma meta. É a
forma de aferição
do cumprimento
ou não da meta.
Deve ser passível
de verificação.

Documentos para
verificação

Documentos que contém
os elementos para
verificação dos
indicadores. É o
instrumental no qual o
indicador pode ser
analisado. Ex. fotografias,
Lista de presença,
planilha, banco de dados,
certificados etc.

Prazo de
execução

Prazo em
que a
meta
deverá
ser
atingida.

3 - Executar,
em diálogo
com a FMC,
seleção pública
de atrações
locais.

Elaborar e publicar
edital Seleção realizada Publicação do edital

Entre os
Meses 2
e 4 

Realizar processo
seletivo

Publicação do resultado
da seleção



Leia-se:

6. FORMA DE EXECUÇÃO
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Por se tratar de erros materiais, ficam mantidos os prazos estabelecidos
no edital publicado em 16/01/2020.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2020

Fabíola Moulin Mendonça

Presidenta Interina


