
 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2018 - CMPC 

EDITAL DE ELEIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO  

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

Face a necessidade de preenchimento das vagas hoje existentes no Conselho Municipal de 
Política Cultural – CMPC – em decorrência de afastamentos por renúncia expressa ou tácita, tudo 
conforme o previsto no Art. 14 e seus parágrafos do Regimento Interno do CMPC,  a Secretaria 
Municipal de Cultura da Estância Turística de Itu, por meio do Conselho Municipal de Política Cultural, 
torna público o presente Edital com os critérios e prazos que regulamentarão o Processo Seletivo para 
preenchimento das seguintes vagas existentes dentre os representantes da Sociedade Civil – Gestão 
biênio 2017/2018: 

a) 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente da Fotografia; 
b) 01 (um) representante suplente do Audiovisual; 
c) 01 (um) representante suplente da Dança; 
d) 01 (um) representante suplente Cultura Popular; 
e) 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente dos Trabalhadores Culturais; 
f) 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente das Expressões Literárias, 

Produção Editorial e Bibliotecas; 
g) 01 (um) representante suplente das Artes Plásticas; 
h) 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente dos Setores de Inclusão 

Social. 

 
Regulamento para a Eleição: 

 
Artigo 1º - A eleição dos representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Política Cultural 
(CMPC) para suprir as vagas de titular e suplente nos segmentos relacionados neste Edital, realizar-se-á 
no dia 19 de Abril de 2018, das 19h às 21h, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Artística 
– EMIA, Praça Padre Miguel, 56 - Itu-SP. 

 
Parágrafo único: Conforme previsto no  § 4º do Artigo 14 do Regimento Interno do CMPC, “Em 
qualquer caso de vacância, o membro titular ou suplente que assumir a vaga completará o 
tempo remanescente do mandato de seu antecessor.” 

 
Artigo 2º - Poderão se candidatar residentes na cidade de Itu maior de 18 anos, mediante a 
apresentação: 

a) Cópia da cédula de identidade (RG); 
b) Cópia de qualquer documento idôneo de residência do ano em curso (2018); 

 
Artigo 3º - Os candidatos poderão concorrer por apenas um segmento cultural específico. 
 
Artigo 4º - O processo seletivo obedecerá aos seguintes critérios: 

I. Publicação de edital de convocação para eleição das vagas estará disponível a partir de 05 
de abril no blog do CMPC e em outros meios de comunicação.  

II. O processo de eleição é de responsabilidade do CMPC, acompanhado pela Secretaria de 
Cultura. 



 
 

III. A inscrição de candidatos será realizada através do envio dos documentos em formato PDF, 
citados no artigo 2º por e-mail (cmpc.itu@gmail.com), no período de 05 de abril a 15 de 
abril de 2018. 

IV. Será desclassificado o interessado que não enviar a totalidade dos documentos solicitados, 
enviar fora do prazo estabelecido ou estiver em desconformidade com os requisitos do 
artigo 2º.  

V. O CMPC divulgará até o dia 17 de abril a relação dos candidatos aptos a serem votados na 
eleição. 

VI. Os candidatos inscritos que estiverem ausentes no dia da eleição serão desclassificados.  
VII. Os candidatos inscritos terão um tempo máximo de 5 (cinco) minutos para sua 

apresentação. 
VIII. A eleição será por aclamação da plenária aos candidatos inscritos: 

a) caso haja mais de um candidato para cada uma das vagas a serem preenchidas, será 
procedida eleição por contagem de votos abertos. 

b) No caso de eleição de titular e suplente para a mesma área, será o suplente o segundo 
colocado em número de votos. 

c) será aclamado eleito aquele que obtiver maior número de votos da plenária. Desde já 
fica estabelecido que, se houver empate, a Presidente do CMPC fará o desempate 
através de critério de maior tempo de atuação no segmento pretendido. 

 
Artigo 5º - Encerrado o processo de eleição, o Secretário do CMPC redigirá a ata informando os inscritos 
e eleitos. A Presidente do CMPC encaminhará ao Chefe do Poder Executivo os nomes dos 
representantes da sociedade civil eleitos para as providências cabíveis, a indicação dos representantes 
do Poder Público no prazo de 20 a 25 de abril de 2018 e elaboração do decreto de nomeação. 

Artigo 6º - Atendendo às disposições regimentais, o Secretário de Cultura e o Presidente do CMPC 
convocará os eleitos para a cerimônia de assinatura dos termos de posse. 

Artigo 7º - Os representantes eleitos pela Sociedade Civil e os indicados pelo Poder Público, tomarão 
posse em sessão extraordinária do mês de maio de 2018. 

Artigo 8º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Presidente do CMPC em 
conjunto com os demais Conselheiros. 

Calendário: 

Data Informações Atividade 

A partir de 
05 de abril 

www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br 

cmpc.itu@gmail.com 

Período de disponibilização 
do Edital 

05 de abril 
a 15 de abril 

www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br 

cmpc.itu@gmail.com 
Período de inscrição 

19 de abril 
www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br 

cmpc.itu@gmail.com 
Eleição dos inscritos 

10 de maio 
www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br 

cmpc.itu@gmail.com 
Posse dos eleitos 

 

Itu, 05 de abril de 2018 

 
 

Geraldo Gonçalves Junior 
Secretário de Cultura 

Secretaria Municipal de Cultura da Estância Turística de Itu 

mailto:cmpc.itu@gmail.com
http://www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br/
mailto:cmpc.itu@gmail.com
http://www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br/
mailto:cmpc.itu@gmail.com
http://www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br/
mailto:cmpc.itu@gmail.com
http://www.conselhoculturaitu.blogspot.com.br/
mailto:cmpc.itu@gmail.com

