
 

 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE – FUNALFA 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CONCULT 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

O Município de Juiz de Fora, através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage 

– Funalfa, com base na Lei Municipal n.º 11.515, de 31 de janeiro de 2008, e 

suasalterações posteriores, e no Decreto Municipal n.º 9.489, de 26 de março de 

2008, torna público o presente edital, que convoca artistas, produtores culturais e 

entidades com reconhecida atuação na área, que desejam efetuar inscrições 

como candidatos a representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de 

Cultura de Juiz de Fora – Concult. 

 

CAPÍTULO 1 – Do Objeto 

 

1.1.O presente edital tem por objetivo eleger 11 (onze) membros titulares e seus 

respectivos suplentes, com reconhecida atuação no campo cultural, 

representando as seguintes áreas: Artes cênicas; Artes urbanas; Artes visuais; 

Audiovisual; Carnaval; Cultura popular; Dança; Etnias; Literatura; Música; 

Patrimônio material e imaterial; e 1 membro titular e seu respectivo suplente, 

indicados por entidades privadas que desenvolvam atividades culturais no 

município, totalizando 12 (doze) representantes titulares e 12 (doze) suplentes. 

 

CAPÍTULO 2 – Dos Candidatos Elegíveis 

 

2.1. Das Pessoas Físicas: 

2.1.1.São elegíveis pessoas físicas, maiores de 18 anos ou legalmente 

emancipadas e plenamente capazes, que atendam aos seguintes requisitos: 

2.1.1.1. Ser domiciliado em Juiz de Fora, comprovando residência no Município 

por, no mínimo, 3 (três) anos; 



 

 

2.1.1.2. Possuir atuação reconhecida no âmbito das artes e da culturano 

município, em qualquer das áreas compreendidas no item 1.1; 

2.1.1.3. Estar devidamente inscrito como candidato, nos moldes previstos no 

Capítulo 3 deste Edital. 

2.2. Das Pessoas Jurídicas: 

2.2.1. Aos interessados em concorrer às vagas na condição de representantes de 

entidades privadas, conforme previsto no Art. 3º § 2º, II do Decreto 9.489, de 26 

de março de 2008, aplicam-se todas as exigências elencadas no capítulo III deste 

Edital, devendo, cumulativamente: 

2.2.1.1. Comprovar sede e atuação na área cultural por, no mínimo, 3 (três) anos 

em Juiz de Fora. 

2.2.1.2. Anexar cópia autenticada da ata de posse da atual diretoria e do estatuto, 

ambos registrados em cartório. 

2.2.1.3. Anexar àinscriçãocarta da entidade indicando o seu representante no 

processo de escolha dos conselheiros. 

2.2.2. O candidato a conselheiro (pessoa jurídica) poderá cadastrar-se também 

como eleitor, através de seu representante, nos moldes previstos no capítulo 4 

deste Edital. 

2.2.3. Aquelas instituições já cadastradas junto ao Concult em eleições anteriores 

deverão apenas informar sua condição de inscrição prévia e apresentar uma nova 

carta indicando seu representante no processo eleitoral atual. 

2.2.4. O descumprimento da renovação do cadastro importará em renúncia da 

Pessoa Jurídica em participar das eleições atuais.  

 

CAPÍTULO 3 – Das Inscrições dos Candidatos 

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre as 00h 

de 14 de setembro de 2020 às 00h de 21 de setembro de 2020, exclusivamente 

através do envio de e-mail para o endereço conselhoculturajf@gmail.com. 

3.2. Qualquer inscrição fora deste período não será considerada. 

3.3. No ato da inscrição o candidato deverá enviar os seguintes documentos: 



 

 

I. Formulário de inscrição (Anexo I-A ou I-B deste Edital), devidamente 

preenchido; 

II. Cópia de documento comprobatório de residência dos últimos 3 (três) anos 

(2018, 2019, 2020); 

III. Carta de anuência de uma entidade cultural local, de reconhecida atuação, 

referendando seu nome como profissional local atuante na cena de Juiz de Fora; 

IV. Currículo pessoal informando sua formação e/ou experiência profissional na 

área específica. 

3.3.1. Todos os documentos referidos no item 3.3, acima, deverão ser 

digitalizados, formatados em PDF e encaminhados digitalmente, através do e-mail 

indicado no item 3.1. 

3.3.2. Caso o candidato necessite de auxílio na digitalização dos documentos 

referidos nos incisos II, III e IV do item 3.3, poderá recorrer à Secretaria do 

Concultatravés do e-mail indicado no item 3.1. 

3.3.3. A prestação de auxílio técnico nos termos do subitem 3.3.2 só poderá ser 

realizada se solicitada até as 16h do dia 20 de setembro de 2020. 

3.4. O candidato a conselheiro poderá cadastrar-se também como eleitor, 

conforme disposições do capítulo 4 deste Edital. 

3.5. Aqueles candidatos já cadastrados junto ao Concult, na ocasião das últimas 

eleições, deverão atualizar seus dados por meio de e-mail endereçado a 

conselhoculturajf@gmail.com, contendo como assunto “renovação de cadastro 

para eleição”. O candidato deverá aguardar a confirmação de sua inscrição pela 

Secretaria do Conselho. 

3.5.1. O descumprimento da renovação do cadastro importará em renúncia do 

candidato a participar das eleições atuais.  

3.5.2. É vedado o cadastramento de uma mesma pessoa física para concorrer 

simultaneamente à vaga de conselheiro, na condição de representante de uma 

área cultural e de uma entidade privada. 

 

CAPÍTULO 4 – Dos Eleitores 

 



 

 

4.1. Poderão participar da escolha dos conselheiros aqueles maiores de 18 anos 

ou legalmente emancipados e plenamente capazes, que estiverem previamente 

inscritos no Cadastro Municipal de Cultura, disponível no link 

funalfa.com.br/cadastro. 

 

CAPÍTULO 5 – Das Condições Gerais da Eleição 

 

5.1. Os conselheiros serão eleitos por maioria simples dos votos. 

5.2. Havendo empate entre candidatos a conselheiro, será convocada nova 

eleição para escolha do representante da área. 

5.2.1. A segunda eleição acontecerá em um prazo máximo de 15 (quinze) dias 

após o resultado da primeira. 

5.2.2. Serão convidados a votar somente os eleitores que participaram da 

primeira eleição para a área específica do conselheiro a ser eleito. 

5.2.3. Persistindo o empate, será considerado eleito o candidato a conselheiro 

que tenha comprovado maior tempo de atuação cultural. 

5.2.4. Persistindo o empate, a vaga será preenchida por sorteio público. 

5.3. Não havendo candidato inscrito para representante da área ou entidade, os 

demais conselheiros eleitos da sociedade civil formalizarão convite a um 

representante da área devidamente inscrito no Cadastro Municipal de Cultura 

para ocupar a vaga, considerando para o caso os mesmos requisitos do Art. 4º, § 

1º e 2º do referido Decreto. 

5.4. A eleição é coordenada pela Comissão Eleitoral, formada conforme previsto 

no Art.5º do referido decreto, por: Fernanda Amaral de Almeida (Poder Público) e 

Carina Lima (Sociedade Civil), com o assessoramento da Secretaria Executiva do 

Concult. 

 

CAPÍTULO 6 – Das condições procedimentais da Eleição 

 

6.1. Em razão das medidas preventivas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 

(COVID-19) determinadas pelo Decreto 13.975, de 12 de junho de 2020, com 



 

 

suas alterações posteriores, a eleição dos candidatos será processada e 

concluída integralmente no modo eletrônico. 

6.2. Os eleitores regularmente cadastrados, no modo previsto no Capítulo 5, 

registrarão seus votos no endereço eletrônico funalfa.com.br/concult. 

6.3. Cada eleitor poderá votar uma única vez, devendo escolher apenas uma 

opção dentre os candidatos regularmente inscritos. 

 

CAPÍTULO 7 – Dos Prazos 

 

7.1. Os eleitores poderão acessar a plataforma eleitoral prevista no item 6.2 a 

partir das 00h do dia 25 de setembro de 2020, até as 00h do dia 02 de 

outubro de 2020. 

7.2. O resultado da eleição será divulgado na data provável de 06 de outubro de 

2020, no site pjf.mg.gov.br. 

 

CAPÍTULO 8 – Da Posse 

 

8.1. Os candidatos eleitos no presente processo eleitoral tomarão posse em 

reunião virtual especialmente designada para essa finalidade, convocada pela 

Presidência do Conselho através de aviso publicado no portal Atos do Governo. 

 

CAPÍTULO 9 – Das Disposições Gerais 

 

9.1. O ato de participação neste pleito implica na aceitação e livre concordância 

com todos os termos presentes. 

9.2. Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições fora dos prazos 

previstos neste Edital. 

9.3. Os casos omissos serão decididos com base na normativa referida no caput 

deste Edital. 

 

Juiz de Fora, 12 de setembro de 2020. 

 



 

 

JOSÉ AMÉRICO MANCINI DE PAIVA JR. 

Diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE – FUNALFA 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CONCULT 

 

ANEXO I-A 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS – PESSOAS FÍSICAS 

 

1. ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

- CLIQUE DUAS VEZES NA CAIXA REFERENTE À ÁREA PARA A QUAL 

VOCÊ PRETENDE SE CANDIDATAR| escolha apenas uma das áreas 

 

 Artes cênicas   Artes urbanas  Artes visuais 

 Audiovisual   Carnaval   Cultura popular 

 Dança    Etnias    Literatura 

 Música    Patrimônio material e imaterial 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

 

 

CPF DO CANDIDATO           RG DO CANDIDATO 

  

 

ENDEREÇO DO CANDIDATO | Rua, número e bairro. 

 

 

TELEFONE DO CANDIDATO | Celular e fixo (se houver) 

 



 

 

 

 

3. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de todascondições referentes ao 

presente Edital. 

 

Neste ato, declaro ainda responsabilizar-me exclusivamente, perante à Funalfa e 

a terceiros, pela veracidade da presente declaração e seus efeitos. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Juiz de Fora , ____ de _______________ de 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e CPF do candidato) 

  



 

 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE – FUNALFA 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CONCULT 

 

ANEXO I-B 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS – ENTIDADES 

PRIVADAS 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME DA ENTIDADE CULTURAL 

 

 

CNPJDA ENTIDADE CULTURAL 

 

 

ENDEREÇO DA ENTIDADE CULTURAL | Rua, número e bairro. 

 

 

TELEFONE DA ENTIDADE CULTURAL | Celular e fixo (se houver) 

 

 

SITE/REDES SOCIAIS DA ENTIDADE CULTURAL | Se houver 

 

 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE INDICADO PELA ENTIDADE 

 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE 

 

 

CPF DO REPRESENTANTE          RG DO REPRESENTANTE 



 

 

  

 

ENDEREÇO DO REPRESENTANTE | Rua, número e bairro. 

 

 

TELEFONE DO REPRESENTANTE | Celular e fixo (se houver) 

 

 

 

3. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de todascondições referentes ao 

presente Edital. 

 

Neste ato, declaro ainda responsabilizar-me exclusivamente, perante à Funalfa e 

a terceiros, pela veracidade da presente declaração e seus efeitos. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Juiz de Fora , ____ de _______________ de 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e CPF do titular da Entidade Cultural) 

 

 


