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1.2 Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, 
traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

1.3 O transporte das produções artesanais será realizado de forma gratuita 
somente para os artesãos (benefi ciados por este Chamamento) não residentes do 
município sede do evento. 

2. DAS OPORTUNIDADES

2.1 Serão disponibilizadas para este edital 60(sessenta) oportunidades, por ordem 
de inscrição, das quais serão benefi ciados:

2.2 Serão desclassifi cados os artesãos que não apresentarem produção dentro 
dos parâmetros do Item 5 deste Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da seleção:

a. Seja maior de 16 anos;

b. Esteja cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais 
do Artesanato Brasileiro (SICAB), com Carteira Nacional dentro do prazo de 
validade;

3.2  Caso venha a ser selecionado, o artesão/trabalhador manual maior de 16 e 
menor de 18 anos que não for emancipado deverá, no ato da entrega das peças, 
apresentar 

Autorização para Viagem Nacional de Adolescente, fi rmada pelo seu responsável 
legal, ou dar procuração, que deverá ser lavrada em Cartório, nomeando quem 
realizará em seu nome a comercialização.

3.3 O artesão/trabalhador manual que tenha sido selecionado, mas não tenha 
condições de comparecer ao evento, deverá apresentar procuração indicando 
quem comercializará seus produtos, não havendo necessidade de lavrar em 
Cartório.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 O interessado em participar da seleção deverá preencher e assinar o formulário 
de inscrição (anexo a este Chamamento) mais os documentos abaixo, exigidos, e 
enviar para o endereço: (artesanatoPAB@gmail.com) das 8:00 horas do dia 04 de 
agosto de 2017 até as 23h59 do dia 13 de agosto de 2017, com o seguinte assunto: 
1ª FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO – PIMENTA BUENO; no corpo do e-mail 
informar nome completo do interessado; e em anexo a fi cha de inscrição assinada 
mais os documentos a baixo: 

4.1.1 Proponente ser pessoa física: 

 Carteira do SICAB ou, na falta justifi cada, fornecimento do nº de inscrição;

 Fotos das peças artesanais que pretende comercializar, de diferentes ângulos, 
na forma impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio 
eletrônico; caso o artesão trabalhe com mais de uma matéria-prima, enviar uma 
foto de cada peça por tipo de matéria-prima.

 Comprovante de residência recente (dos últimos três meses).

5. DA ANÁLISE DO MATERIAL 

5.1. A comissão de Avaliação e Acompanhamento, nomeada por Portaria, se 
norteará por estes parâmetros de referência na análise das produções declaradas 
no ato de inscrição: 

PARÂMETRO DE REFERÊNCIA

1. Referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural 
local, com utilização de técnicas e materiais daquela região).

2.
Criatividade (originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas 
e nunca imitando o que já foram feitas repetidas vezes por outros 
artesãos).

3. Linguagem própria (estilo reconhecido como uma forma de expressão 
do autor).

4. Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de 
geração em geração e representam o local).

PORTARIA SEJUCEL/ SUPERINTENDÊNCIA N° 97/2017
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06 / 2017

1ª FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DE RONDÔNIA – PIMENTA BUENO

O Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, no uso das 
suas atribuições previstas no inciso II e IV, do art. 71, Secção IV, da Constituição 
Estadual, em observância aos dispostos nas Leis 2.745, 2.746 e 2.747, DE 18 
de maio de 2012, da Lei n. 3.678, DE 27 DE Novembro de 2015, que Institui o 
Plano Estadual de Cultura e dá outras providências em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) nas 
Portarias Ministerial nº 29/2010, nº 8/2012, nº 14/2012 e nº 26/2012, torna público 
o processo de seleção de interessados e de projetos artísticos para participar da 1ª 
Feira Regional de Artesanato de Rondônia, que ocorrerá no município de PIMENTA 
BUENO/RO, a ser regida por este regulamento e pela legislação aplicável.

1. DO OBJETIVO DA SELEÇÃO PÚBLICA

1.1 O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos e trabalhadores manuais, 
com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de150m², 
para a divulgação e comercialização de produtos artesanais de Rondônia na 
2ª Feira Regional de Artesanato de Rondônia – que ocorrerá no dia 01 a 03 de 
setembro de 2017, Rua Castelo Branco, Praça dos Pioneiros, Centro de Pimenta 
Bueno - RO.

SEJUCEL

PORTARIA SEJUCEL/ SUPERINTENDÊNCIA N° 95/2017

Divulgar a composição da Comissão de Recebimento e Habilitação Edital de 
Ocupação Ofi cina das Artes – SEJUCEL:

O Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, no uso 
das suas atribuições previstas no inciso II e IV, do art. 71, Secção IV, da Constituição 
Estadual, em observância aos dispostos nas Leis 2.745, 2.746 e 2.747, DE 18 de 
maio de 2012 e no Decreto 20.043, de 18 de agosto de 2015, e na Lei Federal nº 
8.666 de 21/6/1993 e suas eventuais modifi cações no que lhe for aplicável, resolve: 

Divulgar a composição da Comissão de avaliação fi nal do Edital de Ocupação 
Ofi cina das Artes – SEJUCEL/ 2017:

VALERIA FERREIRA BARBOSA, RG nº 755.462 SSP/RO, CPF nº 779.100.012-
15 – produtora cultural;

MARIA BETÂNIA ZARZUELA ALVES DE AVELAR, RG nº 904970 SSP/RO, 
CPF nº 843.821.472-04  – produtora cultural;

RAFAEL ALTOMAR ALVES MARTINS, RG nº 12.690.365 SSP/MG, CPF nº 
814.807.252-34 – produtor cultural.

Art. 2º - Esta Portaria será publicada no diário ofi cial e na página eletrônica da 
SEJUCEL.

Porto Velho, 28 de julho de 2017.

RODNEI ANTÔNIO PAES
Superintendente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO considerando o Segundo 
Termo de Apostilamento de Diferença de Reajuste Contratual, fl s. 105/106); o 7° 
Termo Aditivo ao Contrato n° 015/PGE-2013, fl . 96; o Despacho da Procuradoria Geral 
do Estado, fl . 127; a Informação n° 199/NCAL/GAP/CGE-2017, fl . 129; o Despacho 
da Assessoria de Contratos - Asscon/DAF/Seduc, fl . 140; e demais documentos 
constantes no Processo Administrativo nº  01-1601.02028-0001/2012-Seduc-RO, 
com fundamento no artigo 2º do Decreto Estadual nº 5.459/1992, HOMOLOGA a 
despesa, no valor de R$ 19.061,76 (dezenove mil, sessenta e um reais e setenta 
e seis centavos), em favor da empresa D.P. Baia - ME, CNPJ nº 13.073.823/0001-
99, correspondente à diferença de reajuste contratual referentes aos meses de 
fevereiro a abril de 2017.

Porto Velho-RO, 1º de agosto de 2017.

MARCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO 
Secretário Adjunto de Estado da Educação
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Divulgação da lista provisória. 16/08/2017

Prazo para encaminhamento de recurso. 17/08 a 
21/08/2017

Prazo para análise do recurso.  
22/08/2017

Divulgação da lista defi nitiva da seleção. 24/08/2017

Convocação de selecionados. 24/08/2017

Reunião preparatória para início das atividades – expedição da 
declaração de logradouro público e termo de compromisso.  01/09/2017

Período do evento. 01 a 
03/09/2017

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 As peças produzidas, nas quantidades específi cas que forem defi nidas pelo 
Coordenador Estadual levando em consideração o tamanho do estande, deverão 
ser embaladas, etiquetadas e entregues, apropriadamente, pelos artesãos ou 
grupos produtivos, juntamente com notas fi scais, de Termo Compromisso (Anexos 
IV a VII) e Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem (Anexo VIII) 
devidamente preenchidos e assinados.

8.2. Não serão aceitas peças após o prazo acima estabelecido.

8.3. O artesão ou trabalhador manual selecionado que for associado a entidade 
deverá optar por comercialização individual.

8.5 A embalagem e o acondicionamento contrachoque devem estar adequados 
à natureza das peças de forma a lhes garantir segurança, evitando danos no 
manuseio e transporte.

8.6 No caso de acondicionamento de produtos frágeis para transporte rodoviário 
sugerem-se a utilização de lascas de poliestireno expandido, espuma de 
poliestireno, bolhas de plástico ou papel picado. É recomendada uma espessura 
mínima de acondicionamento de 50 mm e invólucro externo resistente como o 
papelão de fi bra corrugado, com papel pardo externo de boa qualidade. Para 
fechamento, utilizar fi ta adesiva de 50 mm formando um “H” na parte de cima e 
de baixo e barbante pelo comprimento e largura da embalagem, se esta tiver mais 
de 10Kg.

8.7 É de responsabilidade do artesão ou grupo produtivo a conferência da qualidade 
e integridade das peças que deverão ser entregues em local a ser estabelecido e 
divulgado.

8.8 O ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento, remessa, 
impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do projeto fi carão a cargo do 
artesão ou grupo produtivo, bem como a responsabilidade por seu material. 

8.9 As peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão, grupo 
produtivo, núcleo, associação ou cooperativa, segundo orientação de logística.

8.10 As situações não previstas neste instrumento serão resolvidas pela 
Coordenação Estadual.

8.11 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições 
previstos neste Edital.

8.12 Os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser realizadas por 
meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste Edital.

8.13 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital em caso de 
identifi cação de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 3 (tres) 
dias úteis após a publicação do edital, devendo a coordenação estadual julgar e 
responde à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

Porto Velho, 25 de julho de 2017.

Rodnei Antonio Paes
Superintendente

5. Expressão contemporânea (peças com elementos de afi rmação de 
um estilo de vida moderno).

6. Inovação (utilização de técnicas de produção e materiais de forma 
inovadora).

7.
Consciência ambiental (utilização de material reciclado e/ou 
aproveitamento de resíduos com outras formas de valorização do 
modo de vida sustentável).

8. Apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, 
cartão).

9. Produto associado à cultura local (possuir atributos / características 
culturais da região ou com a iconografi a do Estado).

10. Utilizar maquineta de cartão de crédito na comercialização dos 
produtos

11. Não ter recebido, nos últimos 12 meses, apoio para comercialização 
de produtos artesanais de entidades ou órgãos públicos.

*Serão desclassifi cados os artesãos que apresentarem produção fora de no 
mínimo 50% destes parâmetros. 

5.2 Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe técnica 
de seleção poderá recomendar adequações ou solicitar comprovação ofi cial de 
informações fornecidas pelos participantes.

5.3 No dia 16 de agosto de 2017 será divulgada a lista provisória contendo 
os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classifi cação.
5.4. Os participantes poderão apresentar recursos no período de 5 (cinco) 
dias úteis, por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste Edital. 

5.5 No dia 24 de agosto de 2017 será divulgada a lista defi nitiva, após 
julgamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos interessados 
classifi cados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles que fi carem fora 
do número de oportunidades oferecidas poderão ser chamados caso surjam 
vagas, sempre respeitada a ordem de classifi cação.

5.6  Caso o número de interessados classifi cados não atinja o número de 
oportunidades oferecidas, fi cará a critério da Coordenação Estadual a seleção de 
outros artesãos ou trabalhadores manuais, que deverão atender ao estabelecido 
no item 3.1, até ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no item 
2.1 neste Edital.

5.7 No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de confi rmação 
da participação, o candidato selecionado será automaticamente considerado 
desistente e o candidato que se classifi cou na seqüência da ordem de pontuação 
será convocado como substituto da vaga.  

5.8 Em caso de empate obterão melhor colocação quem tiver maior pontuação nos 
seguintes quesitos, nesta ordem

5.9 Os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no Diário Ofi cial de 
Rondônia e na página eletrônica da SEJUCEL:http://www.rondonia.ro.gov.br/secel/

6. DA VIGÊNCIA DO CHAMAMENTO

6.1. A vigência do Chamamento é de 04 de agosto de 2017 à 24 de agosto de 
2017, a partir da publicação deste Edital, podendo ser prorrogado uma vez por 
igual período.

7. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Data da publicação Edital de Chamamento Público. 04/08/2017

Divulgação do chamamento público (mailing, site, mídias 
sociais etc.). 04/08/2017

Prazo fi nal para recebimento dos formulários de inscrição e 
apresentação da documentação exigida – fase de habilitação.

13/08/2017

Análise dos formulários – equipe técnica. 14 e 
15/08/2017
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5. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em 
nenhuma de suas vedações.

Por fi m, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e 
quantidade de peças do artesanato descrito na fi cha de inscrição, de acordo com 
o cronograma deste Edital.

[CIDADE], [DATA]
____________________________

(Nome e assinatura e do artesão/trabalhador manual autor da peça)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________, portador (a) do RG de nº ______________, 
inscrito (a) no CPF sob nº_____________, residente no 
endereço____________________________________________, na cidade 
de _________________, declaro possuir poderes para autorizar que a 
Secretaria______________ divulgue, exibam em público e reproduzam nas 
peças gráfi cas ou materiais informativos, as obras intelectuais referentes ao 
Edital nº______________________, referente à _______________ [NOME DA 
FEIRA] a realizar-se de __/__/201__ a __/__/201__, assim como as fotos dos 
profi ssionais envolvidos, entregues por mim para divulgação, para fi ns publicitários 
ou educacionais.
Declaro, ainda, para todos os fi ns e efeitos de direito, que da utilização das 
imagens para as fi nalidades citadas acima não decorrerá qualquer tipo de ônus 
para a Secretaria_______________, advindos de pagamento de direitos de uso de 
imagem e/ou direitos autorais.

[CIDADE], [DATA]

__________________________________________________________
(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica 

inscrita)
(Número do registro civil/RG)

PORTARIA Nº 009   GAB/IDEP    Porto Velho, 01 de agosto, 2017.

Considerando a necessidade de compor O Comitê Gestor de  Programas do 
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profi ssional-IDEP, visando a 
avaliação do PPA 2016/2019

A Presidente do IDEP, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo discriminados para comporem o 
comitê Gestor, Gerentes de Programa e Gerentes de Ações do Plano Plurianual – 
PPA, para executar a avaliação do PPA 2016/2019 deste IDEP.

COMITÊ GESTOR 
Adir Josefa de Oliveira – Presidente 
Matricula nº300140894
Coordenador do Comitê
 
Vanessa Franco Alves 
Matricula nº 300135788
Primeiro Membro do Comitê

Cátia Maria dos Santos Fernandes 
CPF: 635419399-15
Segundo Membro do Comitê

GERENTE DE PROGRAMAS 
Julice Barboza da Silva 
Matricula nº 300024614
Gerente de Convênios 

Moacir Delmonico  
Matricula nº 300134596
Coordenador

Art.2º Esta portaria entrará em vigor a contar desta data, revogando as 
disposições em contrário. 

Adir Josefa de Oliveira
Presidente do IDEP/RO

Mat.: 300140894

IDEP

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Período de comercialização: [DIA] a [DIA] de [MÊS] de [ANO]

Local:_________
 
1) Identifi cação do Artesão

Nome:_____________________________________________________
_______________________________

Telefone: __________________________________Celular/WhatsApp: 
_______________________________

Endereço__________________________________ CEP:_____________

Cidade:___________ UF:_____ 

Nº da Carteira Nacional do Artesão/Trabalhador 

Manual:_______________________ Validade:____________

RG: _________________________ CPF:________________________

E-mail: _____________________________________________________
______________________________

2) Identifi cação da Produção 

Listar de produtos / matéria-prima principal/quantidade

Exemplo: Boneca/ Cerâmica/20 

Capacidade de produção mensal:() 1 a 50 peças

(   ) 51 a 100 peças     

(    ) Acima de 100 peças

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO PESSOA FÍSICA

Eu,__________________________________________________________
______, portador (a) do RG de nº ______________, inscrito (a) no CPF sob 
nº_____________, residente no endereço ____________________________
________________, na cidade de _________________, selecionado (a) para 
comercializar minha produção na ______________________[NOME DA FEIRA], 
comprometo-me a cumprir as disposições previstas no Edital nº _____, da 
Secretaria _______________________.

Assumo também ter ciência de que:

1. As minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, no estande do 
município de _______________ e serão por mim comercializadas segundo as 
orientações dos membros da COORDENAÇÃO ESTADUAL. 

2. As peças NÃO ESTARÃO ASSEGURADAS, em caso de dano ou furto, durante 
o período do evento ou durante a etapa de logística.

3. Não há ônus a Secretaria _____________________, e suas vinculadas, em 
caso de acidente, dano ou furto do material durante o processo de logística, 
sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de 
seguro das peças durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e 
comercialização das peças. 

4. Deverei recolher os produtos não comercializados no prazo determinado e que 
após este prazo a Secretaria _________________, não mais responderá por 
eventuais extravios.


