
1º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO DO CURSO PONTOS DE CORTE - FORMAÇÃO
DE CINECLUBISTAS E EXIBIDORES INDEPENDENTES DA VILA DAS ARTES - 2022

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes, equipamento cultural da Secretaria
Municipal da Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), gerido pelo INSTITUTO CULTURAL
IRACEMA (ICI), CNPJ 13.637.888/0001-10, vem por meio deste, tornar pública a
prorrogação do período de inscrições e a alteração nos itens 3. (PÚBLICO-ALVO) e 6.
(RESULTADO), do Edital de seleção de grupos ou coletivos para o Curso Pontos de Corte -
Formação de cineclubistas e exibidores independentes - Edição 2022.

Assim, ONDE SE LÊ:

3. PÚBLICO-ALVO
3.1. Grupos/coletivos, com sede no Estado do Ceará, compostos por pessoas físicas de
diferentes grupos sociais, interessadas por ações de cunho cultural, notadamente no que
diz respeito às linguagens audiovisuais.

LEIA-SE:

3. PÚBLICO-ALVO
3.1. Grupos ou coletivos, com sede no território nacional, compostos por pessoas físicas
de diferentes grupos sociais, interessadas por ações de cunho cultural, notadamente no que
diz respeito às linguagens audiovisuais. Sendo 10 (dez) grupos/coletivos, 7 (sete) destes
necessariamente com sede no Estado do Ceará e 3 (três) com sede no Estado do
Ceará ou em outros estados do território nacional.

ONDE SE LÊ:

6. RESULTADO
6.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 02 de outubro de 2022, através de
contato via e-mail com os selecionades, portanto, é importante que os proponentes tenham
atenção ao preenchimento deste campo no formulário.

LEIA-SE:

6. RESULTADO
6.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 20 de setembro de 2022, no site da Vila
das Artes e através de contato via e-mail aos grupos selecionados. Portanto, é importante
que os proponentes tenham atenção ao preenchimento deste campo no formulário.

Diante da prorrogação das inscrições, fica o cronograma atualizado conforme abaixo:

Período de Inscrições Online até 15 de setembro

Processo seletivo 16 a 19 de setembro

Resultado da seleção 20 de setembro



Período de matrículas 26 a 30 de setembro de 2022

Início  de aulas outubro de 2022

* Este cronograma poderá ser alterado mediante comunicação a ser realizada no sítio
virtual da Vila das Artes.

As demais disposições do Edital não alteradas não alteradas por meio deste Aditivo
permanecem válidas e eficazes.

Fortaleza, 29 de agosto de 2022.

__________________________________
Cássia Campos

Diretora Presidente do Instituto Cultural Iracema - ICI

______________________________
Isabel Almeida

Coordenadora Executiva Vila das Artes

__________________________________
Kennya Mendes

Coordenadora da Escola Pública de Audiovisual

_____________________________________
Jurídico /ICI
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