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LISTA DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS APRESENTADOS 
 
O Município de Lassance vem a público apresentar a lista com a situação dos recorrentes, por 

inabilitação (em razão da não apresentação dos documentos obrigatórios) ou por não premiação (em razão da baixa 
pontuação obtida), de acordo com as normas do Edital de Seleção Pública de número 001/2020, publicado em 23 de 
novembro de 2020.  

 

NOME DO(A) RECORRENTE SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO DO RECURSO 

Helder Soares de Souza   Inabilitado Não aceito 

Débora de Paula Pinto dos Santos Inabilitada Não aceito 

Reinaldo Alves do Nascimento Inabilitado Não aceito 

Thiago Willian Soares Guimaraes  Inabilitado Não aceito 

Nelson Araújo Inabilitado Não aceito 

Flávio Rodrigues de Brito não premiável Não aceito 

 
 
Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a elaboração do Edital, bem como os julgamentos, inicial e dos 

recursos, se deram de forma COLETIVA pelo Comitê Gestor dos recursos da Lei de Auxílio Emergencial da Cultura, Lei 
Aldir Blanc e em total observância às normas estabelecidas no Edital em referência, do qual, a título elucidativo, 
destacamos os seguintes trechos:  
 

1.3.1. Entende-se por proponente habilitado aquele que encaminhar, no momento da inscrição, toda a documentação 

obrigatória solicitada no presente regulamento.  

 

1.3.2. Entende-se por proponente classificado aquele que obtiver na fase de seleção nota final mínima de 60 (sessenta) 

pontos, conforme critérios de seleção estabelecidos no Edital.  

 

1.3.3. Entende-se por proponente premiados aqueles que obtiverem as maiores notas, levando-se em conta os critérios de 

seleção e demais procedimentos previstos neste edital, e considerando a disponibilidade de recursos orçamentários 

previstos.  

 
8.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
 

9.2. A candidatura que não for apresentada na forma e nos prazos estabelecidos no item 8 e seus subitens será 

inabilitada.  

 

Desta feita, habilitando-se o candidato, foram utilizados critérios de pontuação de acordo com o item 11 

do Edital, que privilegia os fazedores de cultura de acordo com o tempo de atividade exercido, sendo atribuído um 

ponto por cada ano de atividade, limitado ao máximo de até 30 pontos para pessoas físicas e de até 25 pontos para 

pessoa jurídica.  

         Acerca dos recursos trazidos pelos nobres candidatos, diante da natureza dos pedidos, notadamente, 
apresentarem documentos faltantes no momento oportunizado, o Comitê Gestor julgou baseando-se na seguinte 
norma do Edital abaixo transcrita:  
  

8.12. Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de anexos, após o envio de sua 

inscrição. Tampouco serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo com os prazos e exigências do 

presente Regulamento.  

 

Feitas tais considerações, acerca das impugnações à lista preliminar apresentada, o Comitê Gestor dos 
Recursos da Lei Aldir Blanc, deliberou pelo resultado acima apresentado.   


