RETIFICAÇÃO
EDITAL 008/2019
CREDENCIAMENTO DE BANDAS
PARA O 11º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura,
vem a público retificar o presente edital.
Aonde se lê:
6.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 13 de maio de 2019, no Diário
Oficial do Município e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a homologação com as
inscrições deferidas e indeferidas, com o nome dos inscritos listados em ordem alfabética.
6.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição deverão ser encaminhados ao email
fmcpg@hotmail.com impreterivelmente até as 18 horas do dia 15 de maio de 2019. Os
recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento da inscrição (print da
tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
6.3 - Os recursos serão avaliados pela Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos
recursos será divulgado até o dia 17 de maio de 2019, podendo haver nova publicação das
inscrições deferidas, com os devidos reparos.

Leia-se:
6.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 16 de maio de 2019, no Diário
Oficial do Município e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a homologação com as
inscrições deferidas e indeferidas, com o nome dos inscritos listados em ordem alfabética.
6.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição deverão ser encaminhados ao e-mail
fmcpg@hotmail.com impreterivelmente até as 18 horas do dia 20 de maio de 2019. Os
recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento da inscrição (print da
tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
6.3 - Os recursos serão avaliados pela Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos
recursos será divulgado até o dia 21 de maio de 2019, podendo haver nova publicação das
inscrições deferidas, com os devidos reparos.

Os demais itens permanecem sem alteração.

Ponta Grossa, 15 de maio de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

