
                                                                                     

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
DIVISÃO DE PROJETOS E APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

INVERNO CULTURAL UFSJ

EDITAL N° 002/2016/UFSJ/PROEX, 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE EVENTOS DE ARTES CÊNICAS (DANÇA, TEATRO E

CIRCO) E MÚSICA (CONCERTOS, RECITAIS E SHOWS) DO 29º INVERNO CULTURAL UFSJ

QUINTA RETIFICAÇÃO, EM 10 DE MAIO DE 2016. 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de São João

del-Rei, no uso de suas atribuições, comunica a QUINTA retificação do edital para seleção de propostas de

eventos de Artes CÊNICAS (dança, teatro e circo) e Música (concertos, recitais e shows) do 29º Inverno

Cultural UFSJ com relação aos  Capítulos VII – DA REMUNERAÇÃO E SEU PAGAMENTO e  IX –

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS ACEITAS:

 Item 7.6.1, que passa a ter a seguinte redação:  7.6.1 - O pagamento antecipado dos 40% fica

condicionado à entrega do contrato rubricado e assinado, bem como a nota fiscal relativa ao

adiantamento, os quais deverão ser enviados à UFSJ, com antecedência mínima de 30 (trinta)

dias do início das atividades do festival, ou seja,    até 16 de junho de 2016, QUINTA–FEIRA  ,

data limite de postagem via Correios ou entrega pessoal na PROEX. 

 Item 7.6.2, que passa a ter a seguinte redação: 7.6.2 – Ultrapassada a data de   16 de junho de 2016

sem que os documentos tenham sido enviados, o proponente somente fará jus ao pagamento

em uma única parcela, após a prestação dos serviços, devendo emitir uma única nota fiscal

relativa ao total da remuneração. 

 Item 9.2, que passa a ter a seguinte redação:  9.2 – O aceite da proposta será comunicado ao

proponente    a  partir  do  dia  25  de  maio  de  2016  ,  através  de  divulgação  na  página

www.invernocultural.ufsj.edu.br. 

 Item 9.4,  que  passa  a  ter  a  seguinte  redação: 9.4  –  Caso haja  a  participação de  menores,  a

proposta selecionada deverá encaminhar, com aviso de recebimento, para a Organização do

Evento, o original do documento Termo de autorização de pais ou responsáveis, bem como da

Procuração,   até o dia 16 de junho de 2016  , no seguinte endereço:

 As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

São João del-Rei, 10 de maio de 2016 

Professor Paulo Henrique Caetano 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários UFSJ 


