
 
 
 

 

 
 

PORTARIA nº. 328 de 27 de setembro de 2013 
 
 

Estabelece, em caráter excepcional, 
procedimentos adicionais para a 
apresentação de propostas e análise 
prévia no âmbito do Edital 02/2013 
Mobilidade Artístico Cultural. 

 
 
Considerando a greve dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), fato público e notório, deflagrada em 18/09/2013 e que atinge todo o estado da 
Bahia; 
 
Considerando o preâmbulo e o item 4 do edital de Mobilidade Artístico Cultural 2013, 
que estabelecem as formas de envio da proposta para a referida seleção; 
 
Considerando a impossibilidade de previsão de retorno ao trabalho dos funcionários da 
ECT, bem como do prazo de regularização dos serviços prestados durante a greve; 
 
Considerando que os serviços similares aos prestados pela ECT não cobrem toda a 
extensão do território da Bahia; 
  
Considerando que a prorrogação dos prazos estabelecidos no Anexo II do referido 
edital poderá inviabilizar o apoio a projetos com data de início a partir de 01/12/2013,  
 
O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Tornar público que, em caráter excepcional, está autorizada a apresentação de 
propostas nas formas presencial ou por correspondência eletrônica para seleção 
pública denominada Mobilidade Artístico Cultural 2013, 4ª chamada, desde que 
observadas às regras adicionais indicadas nesta portaria. 
 
Art. 2º - Na forma presencial, o proponente deverá protocolar até o dia 02/10/2013 a 
proposta em envelope lacrado, com os documentos elencados no item 4 do edital, 
observadas as formalidades previstas no item 4.5, no setor de Protocolo da Secretaria 
de Cultura, situado à Praça Thomé de Souza, Palácio Rio Branco,  s/n – Centro, 
Salvador/BA, das 08:30 às 12h e das 14h às 17h. 
 
Art. 3º - Na forma de correspondência eletrônica, o proponente deverá enviar os 
arquivos digitais, conforme indicado no item 4 do edital, para o endereço 
proposta.fcba@cultura.ba.gov.br até às 23h:59min do dia 02/10/2013. 
 

§1º - Os arquivos digitais, no cômputo total, não deverão ultrapassar o limite de 
armazenamento de 10 MB.  
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§2º - A confirmação de recebimento da proposta será feita automaticamente pelo 
provedor. 
 
§3º - A SECULT não se responsabiliza por proposta não recebida por motivos de 
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados ou acesso aos arquivos disponíveis no email.  

 
Art. 4º - Apenas serão admitidas propostas enviadas através dos correios ou serviços 
similares com data de postagem até 02/10/2013. 
 

Parágrafo único: Propostas com data de postagem válida, mas entregues à 
Secretaria de Cultura pela ECT ou serviço similar após 23/10/2013, não 
participarão do processo de seleção.  

 
Art. 5º - Caso identificado o envio de 2 (duas) propostas, será considerada a proposta 
enviada por último, dentro do período de inscrições. 
 
Art. 6º. – Acrescentam-se às hipóteses de não aprovação em análise prévia previstas 
no item 5 (cinco)  do edital, as seguintes situações:  
 

I. Envio de proposta por endereço eletrônico diverso do especificado no art. 
3º ou após 23h:59min do dia 02/10/2013;  

II. Envio de duas ou mais propostas na mesma correspondência eletrônica; 
III. Entrega presencial de proposta após o dia 02/10/2013 ou em local distinto 

do especificado no art. 2º. 
 

Parágrafo único: No caso de propostas enviadas por endereço eletrônico, 
referente às alíneas “a”, “b”, “c”, “e”, “f” do item 4.1 do edital, fica substituída a via 
impressa pelo arquivo em formato digital.  

 
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ANTÔNIO ALBINO CANELAS RUBIM 
Secretário de Cultura 

 

 

 


