SECRETARIA DA CULTURA
Jandira, 09 de fevereiro de 2018

ERRATA DE EDITAL
EDITAL Nº 02/2018/SMC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – OFICINAS LIVRES
DE ARTES PARA O MUNICÍPIO DE JANDIRA - 2ª Edição.

1- No ANEXO I, subitem DECLARAÇÃO.
Onde se lê:
Eu (Proponente)__________________________________________________, e eu
(Responsável Técnico pelo Projeto) __________________________________
declaro(amos) que tenho(mos) ciência de que a seleção para integrar o
credenciamento do EDITAL "CONCURSO DE PROJETOS PARA AS OFICINAS LIVRES DE
ARTES - SECRETARIA DA CULTURA DE JANDIRA-2016", não gera direito subjetivo à
efetiva contratação. Declaro(amos) também que conheço(emos) e aceito(amos)
incondicionalmente as regras do presente Edital, responsabilizando-me(nos) por
todas as informações contidas no projeto.
Leia-se:
Eu (Proponente)_______________________________________________, e eu
(Responsável Técnico pelo Projeto) __________________________________
declaro(amos) que tenho(mos) ciência de que a seleção para integrar o
credenciamento do EDITAL "CONCURSO DE PROJETOS PARA AS OFICINAS LIVRES
DE ARTES - SECRETARIA DA CULTURA DE JANDIRA-2018", não gera direito
subjetivo à efetiva contratação. Declaro(amos) também que conheço(emos) e
aceito(amos) incondicionalmente as regras do presente Edital, responsabilizandome(nos) por todas as informações contidas no projeto.
2- No ANEXO II, subitem DECLARAÇÃO.
Onde se lê:
Eu (Proponente) ____________________________________________________, e
eu
(Responsável
Técnico
pelo
Projeto),
_________________________________________ declaro(amos), sob as penas da
Lei, para fins de participação no Edital n. 002/2017, que NÃO SOU(SOMOS)
servidor(es) do poder Executivo ou Legislativo do Município de Jandira, ou membro
do Conselho de Política Cultural nem tenho(mos) nessa situação respectivo(a)
esposo(a) ou companheiro(a), bem como parentes em linha direta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, e declaro(amos) ainda nada dever à Fazenda Pública
do Município de Jandira - SP.

Leia-se:
Eu (Proponente)
_______________________________________, e eu
(Responsável Técnico pelo Projeto), ____________________________________
declaro(amos), sob as penas da Lei, para fins de participação no Edital n. 002/2018,
que NÃO SOU(SOMOS) servidor(es) do poder Executivo ou Legislativo do
Município de Jandira, ou membro do Conselho de Política Cultural nem
tenho(mos) nessa situação respectivo(a) esposo(a) ou companheiro(a), bem como
parentes em linha direta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, e
declaro(amos) ainda nada dever à Fazenda Pública do Município de Jandira - SP.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

___________________________
Manoel Luiz da Silva Filho
Secretário Interino da Cultura

