
TERMO ADITIVO  No 01 DO EDITAL 02/2021

Insere parágrafo único ao ítem 3.6 ao
EDITAL 02/2021 - CHAMAMENTO
PÚBLICO - 1a. BANCA PARA
AFERIÇÃO DE CAPACIDADE
PROFISSIONAL DE
ATRIZ E ATOR NA MODALIDADE
ONLINE (PERÍODO 2021/2024)

O presidente do SATED/PR, no uso de suas atribuições, considerando o Edital
02/2021 de 5 de abril de 2021, que em seu Capítulo 3 - "DO CONTEÚDO DO
MATERIAL EM VÍDEO PARA A AVALIAÇÃO DA BANCA", que em seu ítem 3.6
determina:

"3.6) – O envio do material [em vídeo] será item
obrigatório para a composição da inscrição na 1ª fase;"

RESOLVE

Inserir ao ítem 3.6 o seguinte parágrafo único:

Par. Único - Caso a banca avaliadora observar tão somente problemas técnicos
no vídeo devidamente enviado dentro do prazo, que possam vir a prejudicar
decisivamente a avaliação do candidato, o mesmo poderá enviar um novo
vídeo, com a devida correção do problema técnico apontado, desde que
mantendo a essência da proposição de cena originalmente apresentada dentro
do prazo de 3 dias após o recebimento por email de tal solicitação da banca.

Curitiba, 26 de abril de 2021

Adriano Esturilho
Presidente



TERMO ADITIVO  No 02/2021 DO EDITAL 02/2021

Nomeia Banca Avaliadora do EDITAL
02/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO
- 1a. BANCA PARA AFERIÇÃO DE
CAPACIDADE PROFISSIONAL DE
ATRIZ E ATOR NA MODALIDADE
ONLINE (PERÍODO 2021/2024)

O presidente do SATED/PR, no uso de suas atribuições, considerando o Edital
02/2021 de 5 de abril de 2021, que em seu Capítulo 4 - " DA COMPOSIÇÃO DA
BANCA", que em seu ítem 4.1 determina:

"4.1) – A banca avaliadora será composta por 5
profissionais da área, não se limitando apenas aos
profissionais da capital paranaense. A composição
contará com 5 titulares de livre escolha da comissão
organizadora e aprovada pelo presidente do SATED-PR,
bem como dois suplentes indicados pelo mesmo;"

RESOLVE

1) Inserir ao ítem 4.1 o seguinte parágrafo único:

Par. Único - Ficam nomeados para a Banca Avaliadora como titulares, os
associados Amauri Ernani Vieira, Fabio Guilherme Salvatti, Patrícia de Borba,
Silvia Maria Moraes Monteiro e Sumara Gomes, e como suplentes as
associadas Moira Albuquerque Corrêa e Raquel Lourdes Rizzo, que só
deverão desempenhar a função na ausência dos titulares.

2) Isentar do pagamento da anuidade associativa deste sindicato no período
de um ano (de janeiro a dezembro de 2021) os membros nomeados, em
reconhecimento aos serviços a serem prestados voluntariamente a este
sindicato.

Curitiba, 26 de abril de 2021

Adriano Esturilho
Presidente



TERMO ADITIVO  No 03/2021 DO EDITAL 02/2021

Insere o item 8.3 ao EDITAL 02/2021 -
CHAMAMENTO PÚBLICO - 1a.
BANCA PARA AFERIÇÃO DE
CAPACIDADE PROFISSIONAL DE
ATRIZ E ATOR NA MODALIDADE
ONLINE (PERÍODO 2021/2024)

O presidente do SATED/PR, no uso de suas atribuições, considerando o Edital
02/2021 de 5 de abril de 2021,

RESOLVE

Inserir item 8.3:

8.3) Os reprovados e reprovadas na fase final do Edital terão direito a recurso
por escrito, a ser enviado no prazo de 3 (três) dias para o email
bancasatedpr@gmail.com, cabendo a este sindicato avaliar e responder em até
3 (três) dias após o recebimento dentro do prazo.

Par.Único - os recursos enviados fora do prazo serão desconsiderados.

Curitiba, 26 de abril de 2021

Adriano Esturilho
Presidente

mailto:bancasatedpr@gmail.com

