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EDITAL Nº 18/2022 

 

AUXÍLIO EMERGENCIAL – CULTURA BUTIÁ 

SEGUNDA CHAMADA  
 

 
   O Município de Butiá, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua do 

Comércio, nº 590, Bairro Centro, Butiá/RS, por intermédio da Coordenadoria de Cultura torna público, 

o presente EDITAL, com recursos financeiros próprios e a devida liberação orçamentária e recursos 

oriundos do Estado do Rio Grande do Sul pelo termo de convênio de coinvestimento, tendo por 

finalidade a qualificação e seleção de proposta para credenciamento de pessoas físicas artistas, 

técnicos, produtores e trabalhadores da cadeia econômica da cultura de Butiá, que tenham tido suas 

ações interrompidas por conta da pandemia do Coronavírus, para solicitação de premiação prevista no 

presente Edital contemplado pelo Edital Sedac nº 04/2021 Chamada Pública de Coinvestimento para 

Auxílio Emergencial, com recursos provenientes do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de 

Butiá. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Processo Seletivo tem por finalidade a seleção e premiação de artistas, técnicos, 

produtores e trabalhadores da cadeia econômica da cultura, residentes em Butiá e designados como 

pessoas físicas, que comprovem mediante documentação que atuam na cultura e na arte dentro e fora 

do município.  

1.2. Selecionar e premiar até 16 (dezesseis) artistas, técnicos, produtores e trabalhadores da cadeia 

econômica da cultura, que receberão o auxílio emergencial em parcela única de R$800,00 (oitocentos 

reais) cada por ordem de recebimento das inscrições, até acabarem as vagas;  

1.3. Fomentar e auxiliar emergencialmente os agentes da cadeia econômica da cultura de Butiá em 

situação de vulnerabilidade, os quais encontram-se impossibilitados de executar suas atividades 

profissionais por conta das medidas de contenção ao novo Coronavírus no Município, proporcionando 

a circulação e apresentação de produtos culturais produzidos por estes, através dos canais de 

comunicação da Prefeitura de Butiá e Coordenadoria de Cultura. 

 

2. DOS RECURSOS: 
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2.1. Os recursos para a realização desta premiação serão provenientes do Edital Sedac nº 04/2021 

Chamada Pública de Coinvestimento para Auxílio Emergencial, com recursos provenientes do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Município de Butiá. 

2.2. O recurso total destinado para este edital é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). 

2.3 O recurso advém das seguintes dotações: 

133920044.2.038000 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA E DA ARTE 

3.3.90.48.00.00.00 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 

   8136 – 1195 Auxílio Cultural Butiá – R$ 3.200,00 

   8137 – 1 Recurso Livre contrapartida – R$10.000,00 

3. DA ÁREA DE ATUAÇÃO  

3.1. O interessado em participar do Edital de Chamamento Público de credenciamento, deverá atuar 

no mínimo em uma das áreas culturais e artísticas estabelecidas neste Edital, a saber: (apenas 

aquelas que comprovarem desenvolvimento de atividades artísticas). 

I – Música II – Dança III – Teatro IV – Artes visuais V – Artes plásticas VI – Literatura VII – Cultura 

tradicionalista VIII – Cultura afrodescendente IX – Cultura Popular X – Produtores de eventos e 

técnicos de produção cultural XI – Artesanato 

 

4. DO PROPONENTE:  

4.1. Somente poderão concorrer neste Processo Seletivo pessoas físicas identificadas por número 

CPF (Cadastro de Pessoa Física), que exerçam atividades remuneradas na área cultural, há pelo 

menos 2 (dois) anos, e que estejam domiciliadas no Município de Butiá, doravante denominadas 

PROPONENTE;  

4.2. Será aceita somente uma inscrição por número de CPF. Em caso de existência de mais de uma 

proposta encaminhada, será considerada apenas a última inscrição realizada para fins de 

homologação;  

4.3. O proponente deverá atender os seguintes requisitos:  

a) não ser servidor público ativo (ocupante de cargo público) e inativo, de qualquer esfera;  

b) não ser trabalhador com carteira assinada - CLT;  

c) não ser aposentado ou pensionista;  
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d) não ser menor de 18 (dezoito) anos;  

e) ter residência em Butiá; 

f) não ter solicitado ou recebido o auxílio emergencial referente ao Edital nº 62/2021 que 

antecedeu este. 

g) comprovar sua atuação em alguma área da cultura descrita no edital nos últimos 24 meses; 

4.4. É vedada a participação de servidores(as) públicos(as) municipais, estaduais e federais, bem 

como de aposentados(as) ou pensionistas;  

4.5. É vedada a participação neste certame de parentes em linha reta, colateral e por afinidade, em 

primeiro e segundo graus, de servidores lotados na Coordenadoria de Cultura e de membros da 

comissão de seleção.  

4.6. Os proponentes deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos digitalizados e 

organizados em um único arquivo em formato PDF:  

4.6.1. Ficha de Inscrição (Anexo I); 

4.6.2. Documento de Identidade;  

4.6.3. CPF ou documento oficial que informe o número;  

4.6.4. Comprovante de Residência (emitido nos últimos 3 meses) ou declaração;  

4.6.5. Declaração de não possuir vínculo empregatício, de não ser servidor público, 

pensionista, aposentado (Anexo II) 

4.6.6. Currículo atualizado 

4.6.7. Comprovantes de atuação na área cultural (certificados, diplomas, fotos e vídeos) 

4.6.8 Dados bancários para recebimento do auxílio (conta corrente, poupança ou pix) 

4.6.9 Em caso de apresentação presencial, é obrigatório a apresentação de todos os 

documentos listados, bem como as comprovações dos critérios de seleção do item 7.4. 

4.7. Em caso de seleção, o premiado deverá apresentar de forma digital ou presencial, em até 10 

(dez) dias, a partir de comunicação oficial, os seguintes documentos:  

4.7.1. Declaração de idoneidade, liberação de uso de imagens, direitos autorais e conexos 

(modelo anexo II);  

4.7.2. Recibo de premiação (modelo anexo III).  
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5. DAS ETAPAS 

5.1  Cronograma de execução 

ETAPA CRONOGRAMA 

Inscrições 14/02/2022 à 07/03/2022 

Divulgação dos selecionados 08/03/2022 

Período de recursos 08/03/2022 à 11/03/2022 

Resultado dos Recursos 14/03/2022 

Lista final dos selecionados 14/03/2022 

 

5.2 As datas poderão sofrer alterações conforme a Coordenadoria de Cultura entenda por um melhor 

andamento do processo deste Edital. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições ocorrerão de forma presencial ou virtual conforme preferência do proponente, porém 

só poderá ser utilizado um dos meios de entrega das documentações, caso o proponente escolha 

entregar os documentos online, não poderá entregar nenhum documento presencial, devem estar 

todos dentro da mesma forma de entrega 

6.2 A inscrição de forma presencial ocorrerá com entrega dos documentos solicitados junto a EDTC 

(Equipe de Desporto Turismo e Cultura), no Ginásio Gastão Hoff, Rua José Feliciano Carrinho 311 - 

Centro, das 9h às 16h, de segunda a sexta, até o dia 07 de março de 2022. Serão respeitados os 

protocolos de distanciamento e o candidato deverá comparecer ao local usando obrigatoriamente 

máscara.  

6.3 A inscrição de forma online ocorrerá através do preenchimento do formulário online disponível no 

link: https://forms.gle/6tTH2rj4wyrJ6Nvh8 com o anexo dos documentos nos locais indicados. 

6.4 Não será aceita inscrição com a falta de um dos documentos solicitados no item 4.6 

6.5 Ao realizar a sua inscrição, o candidato declara, sob as penas da Lei serem verdadeiras as 

informações prestadas de acordo com as exigências deste Edital; 

 

 



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 
 
 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:   

7.1. Serão selecionados até no máximo 16 proponentes por ordem de inscrição no sistema ou 

presencial, assim que esgotarem as vagas o sistema fecha para análise, caso haja alguma inscrição 

incorreta, a mesma não será válida e será aberta uma nova vaga;  

7.2. Serão aceitos como documentos de comprovação do trabalho na área cultural: 

7.2.1 Certificados de cursos livres, cursos de graduação e pós-graduação na área cultural 

concluídos até agosto de 2021 ou em curso. 

7.2.2 Atestados de participação em eventos culturais como professor, trabalhador da cultura, 

ouvinte ou estudante, devendo terem sido emitidos há pelo menos 3 meses. 

7.2.3 Publicações em jornais, revistas, programas de espetáculo, etc. 

7.2.4 Fotos e vídeos de eventos culturais. 

7.3. Os proponentes que já receberam o auxílio da Lei Aldir Blanc poderão solicitar o recurso deste 

edital. 

7.4 Os proponentes que já receberam o auxílio do Edital 62/2021 Auxílio Emergencial – Cultura Butiá 

não poderão solicitar o recurso deste edital. 

 

8. FORMA DE PAGAMENTO  

8.1 Após a análise da documentação enviada referente ao item 4, será gerado o empenho, e o 

pagamento dar-se-á por meio de depósito bancário para pessoa física. O prazo de pagamento será de 

até 30 dias a contar da data do empenho. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1 O candidato terá prazo para entrar com recurso (caso não contemplado na primeira lista) até às 

9h59min do dia 14 de março de 2022; 

9.2 Cada candidato tem direito a apenas um recurso; 

9.3 Após a publicação do resultado final, não caberá mais recursos dentro deste Edital; 

9.4 Os recursos devem ser protocolados na Prefeitura Municipal de Butiá, com justificativa por escrito. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1 Fazem parte integrante deste edital a ANEXO I (Ficha de Cadastro, ANEXO II (Declaração de 

Idoneidade e autorização de uso de imagem) e ANEXO III (Recibo de Premiação)  

 

10.2 O candidato deverá solicitar maiores informações pelo e-mail: culturabutiars@gmail.com ou pelo 

fone/whats 51996516057; 

10.3 O presente edital e a lista dos beneficiários serão publicados na página oficial da Prefeitura de 

Butiá e através das redes sociais da Prefeitura; 

10.4 Fica a cargo da Prefeitura de Butiá o direito de alteração dos prazos, corrigir ou anular o mesmo, 

tendo justificativa plausível e legal; 

10.5 O presente edital pode ser prorrogado em até 30 (trinta) dias caso não atinja o número total de 

proponentes dentro do prazo previsto. 

10.6 Inscrições realizadas de forma incorreta, incompleta ou fora do prazo estabelecido serão 

consideradas inabilitadas; 

10.7 Os candidatos que realizarem inscrição autorizam a EDTC e SEDAC-RS a realizar ações 

promocionais e de assessoria de imprensa bem como divulgação em peças publicitárias vinculadas a 

esse Edital e seus contemplados. 

10.8 As dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento serão dirimidas através de processo 

administrativo via protocolo na Prefeitura direcionada à Procuradoria do Município de Butiá (RS), 

quando não resolvidas administrativamente. 

 

 

 

 

      Butiá, 11 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
  

     Daniel Pereira de Almeida 
      Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

FICHA DE CADRASTRO  

 

Nome completo: _______________________________________________________ 

 

Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino 

 

Data de nascimento: _____/________/________ 

 

NºRG: ______________________ CPF: ______________________ 

 

Endereço: _________________________________ Número: _________ 

 

Bairro:______________________ Cidade: ________________ 

 

Telefone – WhatsApp: ______________________ 

 

Área de atuação:__________________________ 

 

Telefone – WhatsApp: ______________________ 

Banco: ______________________________  

Agência: ___________  

Conta: ___________________  

Pix: _________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Eu, __________________________________________________, trabalhador/a da área cultural de 

Butiá, CPF ________________________, residente na cidade de Butiá, declaro para fins de 

recebimento do auxílio emergencial da cultura que:  

- Não possuo vínculo empregatício, não tendo nenhum contrato de trabalho ativo; 

- Não sou servidor público em nenhuma das esferas: municipal, estadual ou federal;  

- Não recebo aposentadoria ou pensão;  

- Não recebi auxílio do Edital 62/2021 

- Autorizo a divulgação dos meus dados (nome, cidade, CPF) pelo Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul para fins de controle social;  

- Autorizo o uso da minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser 

utilizada em campanhas promocionais e institucionais, sejam essas destinadas à divulgação ao 

público em geral, junto a SEDAC – Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura 

Municipal de Butiá.  

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior;  

 

Por fim, declaro estar ciente que o fornecimento de informações falsas para fins de recebimento de 

benefício financeiro constitui crime de falsidade ideológica, conforme o art. 299 do Código Penal.  

 

 

        Butiá, ______ de _________________ de 2022. 
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ANEXO III 

RECIBO DE PREMIAÇÃO 

(preencher caso selecionado) 

 

  

Eu,____________________________________________________ inscrito(a) no CPF sob o 

nº ____________ recebi da Prefeitura Municipal de Butiá, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em 

parcela única, referente à premiação do Edital nº xx/2021 do Coinvestimento do Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul pelo projeto Auxílio Cultural – Butiá. 

 

 

 

Butiá, _____ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


