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CONVOCAÇÃO SEI

O Município de Joinville, através da Secretaria de Administração e Planejamento, nos
termos do Edital nº 001/2020/PMJ, destinado à seleção de projetos culturais, para o Mecanismo de Edital
de Apoio à Cultura, considerando a homologação do resultado ocorrida em 12/05/2021 publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Município nº 1709, vem por meio deste, convocar os proponentes culturais
habilitados abaixo relacionados:

 
- Instituto Festival de Dança de Joinville, projeto "História em Imagens";
- Instituto Luiz Henrique Schwanke, projeto "Schwanke: Sonetos";
- Nilton Santo Tirotti, projeto "No Vazio";
- Rosilene Godinho de Almeida Mates, projeto "Encáustica";
- Bernadete Costa, projeto "Boi de Mamão, Boi de Inclusão 2021";
- Ezilda Maria Vieira Mamede, projeto "Programação Cultural da Festa Junina da AMJ

II";
- Gilmara Farias, projeto "Metal Repoussé";
- Heide Carla Sizério, projeto "Formação de Carnaval - Fusão do Samba";
- Joyce Mates, projeto "Mosaicos de Joinville";
- Magali Aparecida Laureano, projeto "Mãos e Fios";
- Fahya Kury Cassins, projeto "O Panaca";
- Instituto Viva a Cidade (IVC), projeto "Pescadores de Areias";
- Jose Henrique Wiemes, projeto "A rua é de barro mas eles têm açúcar";
- Evelyn Cristina Machado, projeto "Jarivatuba em Movimento";
- Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, projeto "Passeio virtual por Joinville, a

cidade da dança";
- Instituto Festival de Dança de Joinville, projeto "Acervo Digital - Festival de Dança de

Joinville";
- Jackson Luiz Amorim, projeto "Tudo Vira Dança";
- Solange de Carvalho, projeto "Oficina de iluminação para espetáculos de dança";
- Bernadete Costa, projeto "Contação de História Gratuita para Crianças de Joinville -

2021";
- Fahya Kury Cassins, projeto "Territórios no cinema brasileiro: a visibilidade do lixo";
- Hilton Görresen, projeto "Livro de Contos: Irmão Fantasma e outras Histórias";
- Josias de Oliveira, projeto "Elisia";
- Maria Cristina Marques Dias, projeto "Ruas de Joinville - Um passeio pelas Histórias

da Cidade";
- Antonio Francisco Pereira de Araujo, projeto "DVD Palco Livre";
- Douglas Rafael de Araujo, projeto "O Canto da Floresta";
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- Marco Antonio Gonçalves Junior, projeto "Festival Join Jazz";
- Zelio Hermínio da Rosa de Freitas, projeto "Percussão nas Escolas";
- Marcela de Carvalho e Silva Mendes de Almeida Braitt Souza, projeto "Camões nas

Escolas";
- Thuani Stolf, projeto "Teatro em miniatura na comunidade";
 
Para que providenciem:
- a abertura da conta bancária junto à instituição financeira oficial, a qual deverá ser

exclusiva para a movimentação financeira referente aos recursos vinculados ao Edital, e cujo comprovante
deverá ser encaminhado para o seguinte email: sap.upl@joinville.sc.gov.br;

- a confecção da assinatura eletrônica do proponente cultural, ou, em se tratando de
pessoa jurídica, seu representante legal, junto ao Sistema Eletrônico de Informações do Município de
Joinville a fim de que se possa dar continuidade aos procedimentos relativos à emissão das autorizações de
captação de recurso e posterior assinatura do Termo de Compromisso Cultural.

Para tanto, encaminhamos os manuais relativos ao Sistema Eletrônico de Informações -
SEI para auxílio.

 
Em caso de dúvidas contatar a Unidade de Planejamento da Secretaria de Administração

e Planejamento nos seguintes telefones: (47) 3431-3324  e (47) 3431-3263.

Documento assinado eletronicamente por Monica Regina Correa, Gerente, em
14/05/2021, às 11:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário (a), em
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