
COMUNICADO 

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – FUNCAP/SE, lançou no dia 11/10/2021, 03 (três) 
editais para atender profissionais da arte e da cultura, através dos recursos da Lei Aldir Blanc.  

Na oportunidade, os editais são para beneficiar profissionais de arte e cultura dos municípios de Cumbe 
e Neópolis, bem como técnicos da área cultural e artística de todo o Estado de Sergipe. 

Maiores informações no site funcap.se.gov.br e na plataforma mapas.cultura.se.gov.br. 

EDITAL Nº 01/2021 – EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO                                        
CULTURAL SERGIPANA 

EDITAL Nº 02/2021 - EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL NEOPOLITANA  

EDITAL Nº 03/2021 - EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL CUMBENSE  

A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, vem perante 
os interessados em participar do processo seletivo em epígrafe, publicado no site funcap.se.gov.br, no 
dia 11 de outubro de 2021, que tem como objeto a premiação de artistas e agentes culturais, 
COMUNICAR que fica alterado o EDITAL nos seguintes termos: 

3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 11 a 24 de outubro de 2021. 

9.1 - O resultado dos (as) proponentes selecionados e suplentes será publicado oficialmente no Diário 
Oficial do Estado de Sergipe, no site https://www.funcap.se.gov.br e na Plataforma Mapa Cultural de 
Sergipe https://mapas.cultura.se.gov.br na data prevista de 28 de outubro de 2021. 

9.2 - Do resultado da seleção, caberá recurso, nos dias 29 e 30 de outubro, do corrente ano. O recurso 
deve ser enviado através do sistema e-doc protocolo externo, conforme os Decretos Estaduais de 
números 40.394/2019 e 40.588/2020, e obterá a resposta no dia 31 de outubro. 

14. DA VIGÊNCIA 

                  O presente Prêmio terá vigência a partir do dia de sua publicação no site funcap.se.gov.br, 
sendo divulgado também nas redes sociais da FUNCAP/SE, na plataforma Mapa Cultural de Sergipe e em 
Jornal de grande circulação, sendo admitida prorrogação. 

         Aracaju/SE, 13 de outubro de 2021. 

 

Maria Conceição Vieira Santos 

Presidente da FUNCAP/SE 


