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conhecimento da Secretaria de Justiça, com vistas à instauração de devido processo judicial.
6.6. Em razão dos critérios de territorialidade deste edital, o bolsista beneficiado assume o compromisso de
não proceder qualquer alteração de residência para fora do município, sob pena do cancelamento da Bolsa de
Complementação de Renda.
6.7. Na hipótese de mudança de cidade, ou necessitando o Bolsista de afastar-se temporariamente do Projeto
em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior, deverá o mesmo, por escrito, comunicar o fato
diretamente à Secretaria de Cultura, objetivando a tomada das devidas providências junto às famílias atendidas
e demais procedimentos burocráticos e avaliativos para possível substituição de bolsista.
6.8. Em caso de substituição, serão adotados, para fins de convocação, os critérios relativos às pontuações
alcançadas nas avaliações realizadas (lista de classificáveis), as quais ficarão devidamente arquivadas junto
à Secretaria de Cultura, por todo o período de duração do Projeto, devendo o Termo de Cooperação Técnico-
Financeira - Anexo I do candidato convocado ser assinado pela Secretaria de Cultura.
6.9. A Coordenação do projeto não está obrigada a reinserir o bolsista licenciado na equipe do projeto, o que só
ocorrerá mediante a avaliação de desempenho do bolsista substituto.
6.10. No decorrer do projeto, a Coordenação Municipal e a Coordenação Nacional poderão solicitar, a título de
contrapartida do bolsista, sua participação em atividades e eventos de caráter cultural, educacional e profissional
promovidos por este Ministério em sua localidade, região ou
no Estado, devendo ao final apresentar relatório escrito de sua experiência como Mediador Cultural e atividades
desenvolvidas com a comunidade.
6.11. O bolsista se compromete a utilizar seus próprios meios de comunicação (Telefone, smartfone, pacote
de dados de internet, etc) para atendimento remoto, enquanto perdurar o período restritivo de combate ao
COVID-19, não havendo condições, o mesmo poderá utilizar mediante agendamento computador localizado no
Conservatório Municipal sito a Rua Abílio Ramos 122, Macedo – Guarulhos para seus atendimentos.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Fica terminantemente proibida a participação de funcionários públicos, de qualquer esfera, neste processo seletivo.
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura.
7.3.Outros esclarecimentos acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos pelos telefones: (11) 2087-
4170 e (11) 2087-6903

ANEXO I
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA Nº _____/2020
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA
QUE CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
CULTURA, E (NOME DO BOLSISTA)
PARA OS FINS QUE ABAIXO SE ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE GUARULHOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato representado pelo Secretário de Cultura, Sr. Vítor Souza, e (Qualificação do (a) Bolsista), doravante
denominado AGENTE DE LEITURA, devidamente selecionado no Edital Agentes de Leitura – 2020, publicado
no Diário Oficial do Município em _____ de _______ de2019, RESOLVEM, firmar o presente Termo de
Cooperação Técnico Financeira mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1. O presente Termo de Cooperação fundamenta-se, no que lhe for aplicável, nas disposições contidas na Lei
Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, nas disposições do Edital Agentes
de Leitura - 2019, publicado no Diário Oficial do Município em ____ de ______de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O objeto do presente Termo de Compromisso consiste no estabelecimento de um programa cooperativo,
através da concessão de Bolsas mensais, objetivando à realização do Projeto Agentes de Leitura – 2019, o
qual tem por finalidade a promoção da inclusão social através da execução de atividades culturais direcionadas
à difusão do livro e da leitura.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
3.1. Para a consecução do objetivo comum às partes, estas obrigam-se a velar pela eficiência e pelo
cumprimento dos encargos ora assumidos para resguardar o interesse público sempre subjacente, competindo-
lhes especificamente:
I - À SECRETARIA DE CULTURA:
a) Gerenciar e coordenar as ações concernentes ao objeto do presente Termo, acompanhando e avaliando a
adequada execução das atividades mediante avaliação dos Relatórios de Desempenho bimestral.
b) Promover a capacitação dos Bolsistas selecionados no tocante à metodologia operacional
a ser utilizada no Projeto Agentes de Leitura.
c) Instaurar o devido processo administrativo com vistas a apurar eventuais denúncias ou
em razão de constatação de desempenho insatisfatório de Agente de Leitura, garantindo a este o direito de defesa.
d) Efetivar a suspensão ou cancelamento da Bolsa nos casos previstos.
e) Proceder à convocação de Agente de Leitura substituto.
f) Efetivar, através do devido processo licitatório, a aquisição de todo material a ser utilizado pelos Agentes
de Leitura durante a execução do Projeto.
II - AOS AGENTES DE LEITURA:
a) Participar de todas as formações (Básica, Continuada, Específicas e Encontros) que acontecerão no início
e durante o Projeto.
b) Atender a famílias de sua localidade, desenvolvendo atividades de promoção da leitura.
c) Dedicar 4 (quatro) horas diárias de atendimento às famílias e dedicar-se à leitura do acervo do Projeto,
aprimorar atividades de fomento à leitura e planejar as atividades a serem desenvolvidas junto às famílias.
d) Elaborar relatórios mensais das atividades realizadas, registro sobre o uso do acervo bibliográfico recebido
e apresentá-los ao final de um bimestre ao agente articulador para que este encaminhe um relatório geral das
atividades dos agentes à Secretaria de Cultura
e) O agente de leitura articulador deverá realizar reuniões semanais com os agentes de leitura de seu Município
para acompanhar e compartilhar experiências, trocar informações e permutar livros, no sentido de adequar o
interesse das famílias ao acervo disponível, além de promover a leitura obrigatória do acervo pelos agentes.
f) O agente articulador deverá também colaborar na elaboração do relatório bimestral do Projeto, elaborado
pela Coordenação Municipal do projeto.
g) Diligenciar a guarda, conservação e manutenção do acervo bibliográfico e equipamentos de apoio durante
todo o período de execução do projeto.
h) Proceder o controle do acervo bibliográfico colocado sob sua responsabilidade, registrando empréstimos,
orientando usuários e realizando cuidados básicos de conservação, considerando-se responsabilidade exclusiva
do Agente de Leitura o reparo ou reposição dos mesmos em caso de dano, perda ou roubo.
i) Participar de atividades de promoção do livro e da leitura em sua localidade, região ou Estado, quando
solicitados pela Secretaria de Cultura, a título de contrapartida.
j) Na hipótese de mudança de cidade, ou necessitando o Bolsista de afastar-se temporariamente do Projeto
em razão de gravidez, doença ou motivo de força maior deverá o mesmo, por escrito, comunicar o fato
diretamente à Secretaria de Cultura, objetivando a tomada das devidas providências junto às famílias atendidas
e demais procedimentos burocráticos e avaliativos para possível substituição de bolsista.
k) O bolsista se compromete a utilizar seus próprios meios de comunicação (Telefone, smartfone, pacote de
dados de internet, etc) para atendimento remoto, enquanto perdurar o período restritivo de combate ao COVID-
19, não havendo condições, o mesmo poderá utilizar mediante agendamento computador localizado no
Conservatório Municipal sito a Rua Abílio Ramos 122, Macedo – Guarulhos para seus atendimentos.
CLÁUSULA QUARTA – DAS BOLSAS CONCEDIDAS
4.1. A bolsa será paga na importância mensal de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais),
cujo repasse se dará através de cartão bancário destinado exclusivamente para o fim de pagamento da bolsa.
4.2. As despesas com a execução do presente Termo de Cooperação correrão por conta da Secretaria de Cultura;
4.3. O presente Termo de Cooperação entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá duração até
____ de ______ de _______, permitida uma única prorrogação por igual período, mediante a comprovação de
aproveitamento do Agente de Leitura e da necessidade de mais esse período, fornecida por parecer técnico da
Secretaria de Cultura
4.4. A prorrogação das Bolsas se dará através de Termo Aditivo ao presente Instrumento ressalvando-se a
disponibilidade orçamentária.
4.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando não for cumprida a obrigatoriedade de efetiva visita de
acompanhamento às famílias, na participação da elaboração dos relatórios, na participação das formações,
bem como no caso de verificação de desempenho insuficiente, sendo este fato determinante também para o
cancelamento da bolsa, de acordo com avaliação da Coordenação Municipal do projeto.
CLÁUSULA QUINTA - DO CARTÃO BANCÁRIO
5.1. Será de responsabilidade do Banco Bradesco a entrega do cartão bancário ao Agente de Leitura para fins
de recebimento da Bolsa elencada na Cláusula Quarta retro cuja guarda, manutenção e utilização serão de
exclusiva responsabilidade do Agente de Leitura, não podendo ser atribuídos à Secretaria de Cultura,quaisquer
prejuízos advindos da má utilização, perda ou roubo do mesmo.
5.2. Em caso de perda ou roubo do cartão, o Agente de Leitura deverá registrar o ocorrido junto à Delegacia de
Polícia mais próxima de sua residência, bem como, mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência – BO,
solicitar segunda via do cartão no Banco.
5.3. A senha do cartão é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva do bolsista qualquer
consequência resultante de divulgação da mesma.
CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSÃO DO AGENTE DE LEITURA:
6.1. Serão desligados do Projeto os Agentes de Leitura que:
a) Descumprirem as obrigações assumidas no presente termo e não participarem das atividades nele definidos;
b) Transferirem sua residência, independente dos motivos que a ensejaram, para Município diverso daquele
para o qual foram selecionados;

c) Que apresentarem desempenho considerado insuficiente, segundo avaliação da Coordenação Municipal do projeto.
6.2. Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo Agente de Leitura, seja através
de denúncia ou mediante o resultado dos relatórios de desempenho, será instaurado o devido processo
administrativo, concedendo ao mesmo o direito de defesa.
6.3. Concluindo o processo administrativo pelo afastamento do Agente de Leitura, a Secretaria
de Cultura, sustará, de imediato, o pagamento da Bolsa concedida. Havendo configuração de
danos ao Município ou a terceiros, a Secretaria de Cultura, remeterá o feito para o conhecimento da Secretaria
de Justiça, com vistas à instauração do devido processo judicial.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO
7.1. A Secretaria de Cultura, a título de Permissão de uso especial de Bem Público, entregará ao Agente de
Leitura, equipamentos e materiais de apoio objetivando a eficiência na execução das atividades correlatas ao
Projeto Agentes de Leitura.
7.2. O Agente de Leitura, durante toda a execução do Projeto, será o único responsável pela guarda,
conservação e manutenção dos equipamentos e materiais de apoio colocados à sua disposição, respondendo
pelos danos ou extravios independente de dolo, culpa ou qualificação do agente responsável.
7.3. A Formalização de Boletim de Ocorrência pertinente a avarias, extravio ou roubo dos equipamentos não
eximirá o Agente de Leitura das obrigações ora assumidas.
7.4. Ao término do Projeto o Agente deverá proceder a imediata devolução de todos os equipamentos e
materiais colocados sob sua guarda, respondendo o Bolsista por quaisquer danos, extravios ou roubos.
7.5. Em caso de desligamento do Agente de Leitura do Projeto, por qualquer motivo, os equipamentos e
materiais de apoio serão devolvidos à Secretaria deCultura
7.6. Os bens adquiridos em razão do presente Termo serão entregues aos Agentes de Leitura mediante a
assinatura de termo de recebimento, e serão devidamente tombados em nome da Secretaria de Cultura,fazendo-
se menção ao nome do Projeto que o originou.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. O presente Termo de Cooperação poderá ser renunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de
pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas
estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela
superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer
ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorrentes do
prazo em que tenha vigido e creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
9.1. Para que produza seus efeitos jurídicos, o extrato deste Termo deverá ser levado à publicação,pela
Secretaria de Cultura,  no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês subsequente à assinatura
deste Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guarulhos como foro competente para dirimir quaisquer dúvidas e
litígios oriundos do presente Termo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.
E, por assim estarem plenamente de acordo as partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que, na presença das 2 (duas) testemunhas que também o assinam, produza seus jurídicos e
legais efeitos.
Guarulhos, ____ de ___________ de _____________.
_______________________________________________________
SECRETÁRIO DE CULTURA
____________________________________________________
BOLSISTA
_________________________________
1ª TESTEMUNHA
________________________________
2ª TESTEMUNHA

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO: _________________________________________________________________
DATA DENASCIMENTO:       /         /          / SEXO: ____________________
RG: _______________________ ÓRGÃO EXPEDITOR: _________CPF: ______________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________
BAIRRO: _______________CIDADE: ____________________ CEP: __________________________
TELEFONE: (   ) _____________________ CELULAR: (   ) __________________________________
E-MAIL: _______________________________________________
REG. NO CADASTRO ÚNICO DA UNIÃO OU NIS – Nº DE INDICADOR SOCIAL:
_________________________________________________________________________________
ESCOLARIDADE:
(   ) NÍVEL MÉDIO(2º GRAU) (   )TÉCNICO (   ) CIENTÍFICO/ (    )COMPLETO (   )INCOMPLETO
ATÉ QUAL SÉRIE:__________________________________________________________________
(   ) CURSO TÉCNICO (   )INCOMPLETO (   ) COMPLETO
QUAL:___________________________________________________________________________
(    )NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO) (    ) INCOMPLETO (    ) COMPLETO
QUAL:___________________________________________________________________________
(   ) OUTROS
QUAIS?__________________________________________________________________________
EXPERIÊNCIA EM TRABALHO COMUNITÁRIO ( ENUMERAR OS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS E
ANEXAR COMPROVANTES)
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________________
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE DEMONSTREM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM A PROMOÇÃO DA
LEITURA (ANEXAR COMPROVANTES)
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO:
___________________________________________________

EDITAL DO PRÊMIO JOÃO RANALI DE LITERATURA
EDIÇÃO 2020 - CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS

O Secretário de Cultura VITOR SOUZA, no uso de suas atribuições legais:
Torna Público:

EDITAL DE ABERTURA DO PRÊMIO JOÃO RANALI DE LITERATURA EDIÇÃO 2020 -
CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS EDITAL Nº 005/2020-SCSC01

O Município de Guarulhos, por intermédio Do Departamento de Atividades Culturais da Secretaria Municipal de
Cultura, torna pública a abertura de inscrições para o Edital do Prêmio João Ranali de Literatura – Edição 2020
– Contos, Crônicas e Poesia, observando as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Municipal
7016/2012 e as condições e exigências estabelecidas neste Edital.
O Prêmio João Ranali de Literatura – Edição 2020 – Contos, Crônicas e Poesia, promovido pela Secretaria
Municipal de Cultura e coordenado pelo Departamento de Atividades Culturais, visa promover e divulgar a
produção poética, de contos e crônicas em sua manifestação escrita.
As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 9 de Dezembro de 2020 á 31 de janeiro de 2021.
1 – DO OBJETO
O presente Edital tem por objeto o recebimento de obras literárias para o PRÊMIO JOAO RANALI DE
LITERATURA – EDIÇÃO 2020 – CONTOS, CRÔNICAS E POESIA, com a finalidade de selecionar 30 (trinta)
poemas inéditos e 20 (vinte) crônicas ou contos inéditos.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Podem participar autores residentes no município de Guarulhos.
3 – DOS IMPEDIMENTOS
3.1 São impedidos de participar do certame:
a) servidores da Secretaria de Cultura, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, consanguíneos ou afins, até o segundo grau;
b) membros da comissão julgadora do concurso, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o segundo grau.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 09 a 21 de dezembro, e serão realizadas
exclusivamente pela internet, em formulár io a ser disponibilizado no site: www.guarulhos.sp.gov.br/
premiojoaoranalideliteratura.
4.2 A inscrição no Edital do Prêmio de Literatura Guarulhense não garante a seleção da respectiva obra.
4.3 Não serão avaliadas as inscrições/obras que estejam em desacordo com as exigências e condições
estabelecidas neste Edital.
4.4 A Secretaria de Cultura de Guarulhos pode, a qualquer tempo, exigir comprovações das informações
prestadas no momento de inscrição. Caso sejam encontradas inconsistências ou fraudes nas informações
prestadas, a proposta pode ser desclassificada, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis.
4.5. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por motivo
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de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.
4.5.1 A proposta só pode ser considerada inscrita quando apresentar o status “enviado”.
4.5.2 Após realizar a inscrição, o proponente receberá um e-mail de confirmação em até dois dias úteis. Em
caso de não recebimento do e-mail, o proponente deverá entrar em contato para solucionar o problema.
4.6 O proponente deverá preencher o formulário de inscrição disponível no endereço www.guarulhos.sp.gov.br/
premiojoaoranalideliteratura, ler e aceitar o conteúdo do Edital e enviar os seguintes documentos no formato
PDF:
a) uma breve biografia do autor (máximo de 500 caracteres com espaços);
b) cópia escrita da obra, de acordo com as especificações descritas no subitem 5.2. deste Edital;
c) comprovante de endereço;
d) documento de identidade.
4.6.1 O candidato deverá clicar no campo de declaração de responsabilidade, afirmando responder civil ou
penalmente por falsidade ou utilização indevida de direitos autorais e/ou patrimoniais de terceiros.
4.6.2 O candidato deverá clicar no campo de declaração de que a obra inscrita é inédita e que não foi publicada
de forma impressa ou virtual, no todo ou em parte, ou divulgada por qualquer meio de comunicação.
4.7 A responsabilidade pelo envio da documentação completa e legível requerida para inscrição é exclusiva do
candidato.
5 – DAS OBRAS E DOCUMENTOS
5.1 As obras devem ser, obrigatoriamente, inéditas e escritas em língua portuguesa, o que não impede a
utilização de algum termo em língua estrangeira, ficando automaticamente desclassificadas, em qualquer
etapa do concurso, aquelas já publicadas de forma impressa ou virtual, no todo ou em parte, ou divulgadas por
qualquer meio de comunicação.
5.1.1 Considera-se inédita a obra que não tenha sido divulgada em qualquer meio de comunicação, inclusive
na Internet.
5.2 Os textos das obras deverão ser digitados em fonte “Arial”, tamanho 12.
5.3 Cada autor poderá inscrever até 03 (três) textos entre poesias, contos e/ou crônicas.
5.4 A desobediência ao item 5.3 implicará na desclassificação de todas as inscrições do candidato.
6 – DA SELEÇÃO
6.1 O processo de seleção será realizado em 2 (duas) etapas:
a) Etapa 1: Habilitação
Conferência do material recebido e do atendimento às exigências contidas neste Edital.
Avaliada pela Comissão Organizadora.
b) Etapa 2: Classificação
Avaliação pela Comissão Julgadora das obras habilitadas na primeira etapa.
7 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA
7.1 A Comissão Organizadora será formada por, pelo menos, 3 (três) membros designados pela Secretaria de
Cultura.
7.2 Caberá à Comissão Organizadora a avaliação dos documentos apresentados pelos candidatos.
7.3 Os proponentes serão considerados inabilitados quando não entregarem os documentos previstos neste
Edital.
7.4 A composição da Comissão Organizadora será publicada em Portaria no Diário Oficial do Município.
7.5 Os membros da Comissão Organizadora poderão ser substituídos a qualquer tempo.
7.6 Serão lavradas atas de todas as reuniões realizadas pela Comissão Organizadora do concurso.
7.7 O resultado da primeira etapa, efetivado pela Comissão Organizadora, será publicado no Diário Oficial do
Município.
7.8 Caberá pedido de recurso da decisão da Comissão Organizadora, devidamente fundamentado, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação no Diário Oficial, que deverá ser protocolado na sede da
Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, localizada na Rua: João Gonçalves nº 439, Centro, CEP 07010-010 –
Guarulhos/SP.
7.9 As decisões proferidas nos julgamentos dos recursos serão publicadas no Diário Oficial do Município em
até 5 dias úteis após o prazo para recebimento dos recursos.
7.10 Os trabalhos da Comissão Organizadora finalizar-se-ão com o encerramento do concurso previsto neste
Edital e a consequente entrega dos prêmios aos vencedores.
8 – DA COMISSÃO JULGADORA
8.1 Haverá uma Comissão Julgadora composta por:
3 (três ) membros, de reconhecido prestígio na área literária com notório saber no campo literário, designados
pela Secretaria de Cultura;
8.1.1 Os nomes dos membros da Comissão Julgadora serão mantidos em sigilo até a divulgação do resultado
da etapa 2 (classificação) do concurso. Após divulgação, a composição da Comissão Julgadora será publicada
em Portaria no Diário Oficial do Município.
8.2 Os membros da Comissão Julgadora poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso de impossibilidade
de participação decorrente de caso fortuito ou força maior, por outros profissionais igualmente especializados
e reconhecidos.
9 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1 Os trabalhos serão avaliados anonimamente.
9.2 Serão automaticamente desclassificados os trabalhos que não contiverem título, estiverem fora dos
padrões solicitados, bem como aqueles que caracterizarem cópia ou plágio.
9.3 A Comissão Julgadora emitirá relatório técnico, de acordo com os seguintes critérios e pontuações:
Critérios e Pontuação Máxima
Coerência com o tema: 10 pontos
Originalidade: 10 pontos
Criatividade: 10 pontos
Exploração de recursos inerentes à poesia, prosa ou crônica: 20 pontos
Total: 50 pontos
9.4 A somatória dos pontos seguirá os parâmetros definidos na tabela acima, e a pontuação máxima que cada
julgador poderá conceder a um trabalho será de 50 (cinquenta) pontos.
9.5 Serão classificados os trabalhos que alcançarem uma pontuação média igual ou maior que 25 (vinte e
cinco) pontos, e os 30 (trinta) poemas com maior pontuação e os 20 (vinte) contos e/ou crônicas com maior
pontuação serão premiados.
9.5.1 Para efeito de desempate, serão utilizados os seguintes critérios abaixo relacionados, nesta ordem:
I – maior pontuação recebida no critério de originalidade;
II – o candidato de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, observado o disposto no artigo 27, da Lei
Federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), considerando para tal fim a data limite para a inscrição no presente
Edital;
9.6 O resultado da segunda etapa do concurso será publicado no Diário Oficial do Município.
9.7 Caberá pedido de recurso da decisão da Comissão Julgadora, devidamente fundamentado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado no Diário Oficial, que deverá ser protocolado na
sede da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, localizada na Rua: João Gonçalves nº 439, Centro/ Guarulhos.
9.8 As decisões proferidas nos julgamentos dos recursos serão publicadas no Diário Oficial do Município em
até 5 (cinco) dias úteis após o prazo para entrega de recursos.
9.9 A Comissão Julgadora não terá acesso aos nomes dos candidatos até finalizarem a avaliação e pontuarem
as obras.
10 – DA PREMIAÇÃO
10.1 A Secretaria de Cultura premiará os melhores trabalhos da seguinte forma:
a) os 30 (trinta) poemas selecionados serão publicados em uma antologia, no ano de 2021;
b) os 20 (vinte) melhores contos e/ou crônicas selecionados serão publicados em uma antologia, no ano de
2021;
c) cada autor com poema, crônica ou conto publicado em uma das antologias receberá um total de 30 (trinta)
exemplares desta publicação.
10.2 O lançamento das antologias acontecerá em cerimônia, em data a ser definida pela Secretaria de Cultura
em momento oportuno.
10.3 Todos os trabalhos classificados receberão certificados de participação.
10.3.1 Aos classificados não será pago qualquer taxa ou benefício de caráter pecuniário a título de direitos
autorais.
10.4 A Secretaria de Cultura se reserva o direito de veicular a antologia da maneira que melhor lhe aprouver
conforme temo de cessão de direitos autorais, constante no ANEXO II deste edital, sem fins lucrativos.
10.5 As obras selecionadas e premiadas, bem como a imagem de seus autores, poderá ser divulgada pela
Prefeitura de Guarulhos.
10.6 Os autores das obras premiadas não farão o lançamento, em nenhuma hipótese, antes da cerimônia de
premiação.
11 – DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS
11.1 A cerimônia de divulgação dos trabalhos premiados será realizada em data a ser definida oportunamente
pela Secretaria de Cultura.
12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Este Edital se encontra à disposição dos interessados na sede da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato,
na página eletrônica http://www.guarulhos.sp.gov.br,
12.2 Os trabalhos não classificados não serão, em hipótese nenhuma, publicados ou veiculados pela Secretaria
de Cultura.
12.3 É de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) a regularização de toda e qualquer questão relativa a
direitos autorais e à observância das disposições contidas neste Edital.

12.4 Mais informações sobre o referido Edital poderão ser obtidas na sede da Biblioteca Municipal Monteiro
Lobato, localizada na Rua: João Gonçalves nº 439, Centro/Guarulhos, das 9h às 17h, ou pelos telefones: 2087-
6908/2087-6900.
12.6 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela Comissão
Organizadora ou pela Comissão Julgadora.

EDITAL Nº 005/2020-SCSC01
PRÊMIO “JOÃO RANALI DE LITERATURA – CONTOS, CRÔNICAS E POESIA”.

ANEXO I
DO PROJETO

1. JUSTIFICATIVA
Uma metrópole como Guarulhos possui uma vida literária bastante diversa. A cidade conta com expressiva
movimentação de poetas e escritores. Há também grupos que se reúnem para realizar saraus, performances
e apresentações espontâneas. Enfim, há uma organização literária bastante participativa. Neste contexto, a
literatura pode se fundar como um dos elementos fundamentais de uma política de cidadania, contribuindo para
o exercício individual em sociedade e ampliando a discussão de questões culturais e literárias de nosso tempo.
A narrativa, a poesia, a crônica e o conto são dados culturais que dinamizam a vida social através das trocas
de experiências entre escritores e leitores. O Projeto viabiliza troca de experiências; portanto, cremos, cumprirá
o seu papel.
2. OBJETIVOS
O Prêmio João Ranali de literatura– Edição 2020 – Contos, Crônicas e Poesia visa fomentar a produção literária
da cidade de Guarulhos e propõe-se a publicar uma amostra desta produção por meio de certame literário.
Visamos contribuir para o aperfeiçoamento e difusão da produção local, pois são elementos que dinamizam a
Cultura através da troca de experiências entre autores e leitores e enriquecem a inter-relação entre o artista,
a obra e o público (CANDIDO, 1976, p. 33): Na medida em que a arte é (…) um sistema simbólico de
comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo permanente de relações entre os três, que formam uma
tríade indissolúvel.
Outra contribuição é a ampliação da esfera pública de debates sobre práticas literárias e de leitura voltadas
para o desenvolvimento cultural em Guarulhos, São Paulo e Brasil.
3. PÚBLICO-ALVO
O projeto destina-se a estudantes de diversos níveis, escritores iniciantes de diferentes gêneros (dramaturgia,
poesia, conto, ensaio etc.) e interessados em literatura e redação.
4. RECURSOS FINANCEIROS
O Prêmio João Ranali de Literatura- Edição 2020. Contará com recursos do crédito orçamentário da Secretaria
de Cultura, previsto em no Orçamento 2021.

EDITAL Nº 005/2020-SCSC01
PRÊMIO “JOAO RANALI DE LITERATURA – CONTOS, CRÔNICAS E POESIA

ANEXO II
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Por este instrumento, eu, ___________________________, nacionalidade: ________________ CPF nº
______________, CEDO, nos termos da Lei 9.610/98, os direitos autorais patrimoniais da obra indicada
abaixo, Secretaria de Cultura de Guarulhos.
Título: ________________________________________
Co-autores: (se houver)
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, em colaboração com os co-autores acima
mencionados, da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível impugnação
da obra por parte de terceiros.
Local e data:
Nome completo e assinatura do CEDENTE
Rua ___________________________, nº
CEP_______/___ Cidade: ____________/___
Tel: ________________, Cel: _______________
E-mail:
De acordo:
CESSIONÁRIO

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA Nº 094/2020-SASP02

O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 40.146/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Amauri Cordeiro - Código Funcional nº 21.227;
Membros: Vanderlei dos Santos - Código Funcional n° 33.498; e
Cleusa Maria Celestino  - Código Funcional n° 35.053.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Edital nº 060/2020 - JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal de nº 5875/2002 , FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que em 26/11/2020, foram julgados os Processo:s abaixo:
Processo: 55506/2014-PAT
Requerente: PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA.
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (103901 E 103902 CANCELAMENTO)
Relator: Andrews Meira Pereira
Situação: Debatido e não julgado em face do pedido de vistas do membro Fátima Rodrigues Gomes.
Processo: 45576/2015-PAT
Requerente: ANGELA MARIA LAUER
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2016)
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Acórdão nº: 090/ 2020-JRF
Extrato de Acórdão: Por maioria de votos 4x2, vencidos os membros Alexandre Parra de Siqueira e Cristiano
Medina da Rocha, acordam em Conhecer do Recurso, e no mérito Negar Provimento, tendo em vista o lote não
estar desmembrado.
Processo: 45577/2015-PAT
Requerente: JOSE LAUER
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2016)
Relator: Fátima Rodrigues Gomes
Acórdão nº: 091/ 2020-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime em Conhecer do Recurso, e no mérito Negar Provimento, tendo em vista
o lote não estar desmembrado.
Processo: 64250/2015-PAT
Requerente: PLAMARC LTDA
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL (1004579 E AI 116141 E OU CANCELAMENTO RUA ONZE DE AGOSTO 43 VL
SÃO JORGE)
Relator: Sueli Felix dos Santos da Silva Brandi
Acórdão nº: 092/ 2020-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime em Conhecer do Recurso, e no mérito Negar Provimento, mantendo-se
intactos os lançamentos da IF 1004579 e respectivo AI/M 116141.
Processo: 27572/2017-PAT
Requerente: ADINEIA CIOLIN DOS SANTOS
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (EXERCÍCIO 2011)
Relator: Cristiano Medina da Rocha
Situação: Debatido e não julgado em face do pedido de vistas do membro Giuliano Roberto Pestana.
Processo: 7874/2019-PAT
Requerente: CUMMINS BRASIL LTDA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA


