
 
 

Edital 011/2021  

RESULTADO 

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE TÉCNICOS DA CULTURA 

 Lei Aldir Blanc 

 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 

Municipal de Política Cultural no uso de suas atribuições, torna público o resultado do Edital 

011/2021 – SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE TÉCNICOS DA CULTURA.  Conforme previsto no item 6.4 do 

edital serão admitidas inscrições com ressalvas, com aprovação final mediante alterações sugeridas 

aos proponentes para adequação. Portanto, o interessado que teve a inscrição ‘Classificada com 

ressalvas’ deverá entrar em contato com a Fundação de Cultura através do e-mail 

fmcpg@hotmail.com e realizar as adequações até às 29h59 do dia 06 de novembro de 2021, do 

contrário terá sua inscrição desclassificada.   

Tendo em vista o item 3.3 do edital, que descreve ‘No caso de insuficiência quantitativa de 

inscritos ou de proponentes habilitados e caso não haja suplentes, os recursos remanescentes 

poderão ser redistribuídos igualitariamente entre todos os premiados, por decisão do GTAF, no limite 

dos recursos disponíveis.’ E que não foi atingido o número de 15 premiações, o GTAF e a Fundação de 

Cultura decidiram pela redistribuição dos valores entre os classificados, após os recursos e resultado 

final. A Fundação de Cultura publicará novo resultado com os valores disponíveis para cada inscrito. 

 

INSCRITO NOTA FINAL SITUAÇÃO 

Beatriz Da Paixão Freitas 9 Classificado 

Renan Sota Guimarães 5 Classificado 

Jozia Ribeiro Do Nascimento Junior 3,6 Classificado 

Karin Fernanda Novak 2,5 Classificado 

Olinka Dallabona Brustolim 2,5 Classificado 

Emerson Aparecido Mendes 
Batista Junior 

2,3 Classificado 

Evlin Aparecida Frandoloso 2,3 Classificado 

Anielle Patrícia Carrano 

0 Desclassificado – Não 
comprovou atuação na 

área técnica 

Leonardo Douglas Romanowski 
0 Item 6.4.Classificado 

com ressalvas  
 

*Foi considerado o critério de ‘outras atuações comprovadas e pertinentes ao presente edital’ para o desempate 

dos participantes Emerson Batista e Evlin Frandoloso, tendo em vista que ambas tiveram a mesma nota no 

critério ‘prestação de serviço comprovada’. 

* Foi considerado o critério de ‘prestação de serviço comprovada’ para o desempate das participantes Karin 

Novak e Olinka Brustolin 

 

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2021 
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Alberto Portugal 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

 

 

 

 


