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MINISTÉRIO DA CULTURA

Comunicado SEI nº 2/2018/COCBP/DFIND/SEFIC/MINC

Brasília, 19 de setembro de 2018.

Aos candidatos inscritos no Edital de Credenciamento de Pareceristas nº 1/2018.

  

Assunto: Edital de Credenciamento de Pareceristas nº 1/2018- Exclusão da área 10 - Prestação de
Contas e Resultados.

 

O Ministério da Cultura - MinC torna pública, por força do Acórdão 1901/2018 – Plenário
do Tribunal de Contas da União- TCU, a exclusão da Área 10 – Prestação de Contas e Resultados constante
dos Anexos VI e VII do Edital de Credenciamento de Pareceristas nº 1/2018.

Tal decisão foi mo�vada pela Representação TC 007.029/2018-7, o que resultou na
re�ficação do edital, conforme consta publicado no Diário Oficial da União - DOU e no site do Ministério
da Cultura-MinC.

Isto posto, o MinC informa que a exclusão da área 10 não implicará na possibilidade de
reabertura de prazo para a inscrição em outra área. Em momento oportuno, ocorrerá novo chamamento
público e, portanto, sugerimos o permanente acompanhamento das informações no site do MinC
(www.cultura.gov.br).

Cumpre-nos esclarecer que todos os inscritos na Área 10, caso tenham inscrições em
outras áreas permanecem concorrendo ao certame que mantem-se integralmente com suas regras
validadas pelo TCU.

Ao finalizar, reiteramos nossa disposição em manter um canal de diálogo aberto com todos
aqueles que tenham expecta�vas de par�cipar das polí�cas públicas a serem implantadas pelo Ministério
da Cultura.

Maiores esclarecimentos poderão ser ob�dos nos telefones (61) 2024-2274, 2024-2115,
2024-2117 e 2024-2078 ou no e-mail pareceristas.sefic@cultura.gov.br

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
CRISTIANO VASCONCELOS
 Chefe de Gabinete da SE

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Vasconcelos da Silva, Chefe de Gabinete, em
19/09/2018, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da
Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0686144 e
o código CRC 4A38D1C5.
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