
 

 
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE APTIDÃO   
CHAMAMENTO PÚBLICO SECTUR Nº 017/2021 
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE A RTISTAS 
PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS NO “CALÇADÃO DAS ARTES” 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3717/2021 
 
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, por meio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Praia Grande e da Comissão de Seleção do Chamamento Público, 
constituída pela Portaria GP-194/2021, nos termos da legislação vigente, torna pública a 
CONVOCAÇÃO dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas para a REALIZAÇÃO 
DA PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO, que visa comprovar a autoria, originalidade, 
criatividade, estética, técnica e semiótica perante avaliadores, na confecção de obra artística 
(desenho, pintura ou escultura), onde serão avaliados os seguintes critérios abaixo e pontuações:  

I) Originalidade (inovação e singularidade) – 20 (vinte) pontos; 

II) Criatividade (inventividade, inteligência e talento) – 20 (vinte) pontos; 

III) Estética (essência da beleza, emoções, ideias e juízos) – 20 (vinte) pontos; 

IV) Técnica: bidimensional e tridimensional (desenho, pintura e escultura) e seu processo de 
composição – 20 (vinte) pontos; 

V) Semiótica: (construção de significado, estudo do processo de signo, comunicação, 
mensagem e sentimento que a obra transmite) – 20 (vinte) pontos. 

A Prova Prática de Aptidão terá o valor total de 100 (cem) pontos e será de caráter 
eliminatório, pelo que serão credenciados todos os candidatos que alcançarem a nota mínima 
de 50 (cinquenta) pontos, de acordo com os critérios elencados no item 4 do edital. 

Os candidatos terão até 03 (três) horas para produzirem obra de sua livre escolha, sujeitando-se, 
ainda, a executarem as tarefas por ventura solicitadas pelo(s) Membro(s) da Comissão. 

Para a realização da Prova prática de aptidão, os candidatos deverão se apresentarem com 30 
(trinta) minutos de antecedência do horário previsto, na Avenida Costa e Silva, nº 1600, Bairro 
Boqueirão, Praia Grande, no Salão de Eventos do Palácio das Artes – PDA, com todos os 
equipamentos, acessórios e apetrechos necessários para a confecção da obra, na técnica a qual se 
inscreveu, portanto um dos seguintes documentos: 

*Documento de identidade, podendo ser apresentados os seguintes: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das 
Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97.  

 
Os candidatos ao ingressarem no local de realização das provas deverão, obrigatoriamente, 
manterem quaisquer aparelhos eletrônicos que estejam sob suas posses, nos modos vibração 
e/ou silencioso. 
 
Não será permitida a realização de obras perecíveis ou efêmeras, bem como filmar ou fotografar 
os testes, mas a filmagem/fotografia poderá ser realizada pela Comissão Avaliadora para fins de 
análise, atribuição de notas e respostas a eventuais recursos interpostos. Também, não será 



 

permitida a presença de acompanhante dentro do local de aplicação das provas, salvo os 
permitidos por lei em decorrência de deficiências. 
 
Somente prestarão a prova prática de aptidão os candidatos que se apresentarem dentro do 
horário estabelecido na Convocação e estiverem munidos de documentos de identificação, pois 
não haverá troca de data ou horário por qualquer motivo alegado, mesmo que decorrentes de 
alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, garantindo-se o pleno atendimento ao princípio da 
isonomia entre os candidatos. 

 
Relação de candidatos convocados para a prova prática: 

Nomes  CPF Data Horário Feira de artesanato 

Antonio de Andrade XX5.344.798-XX 17/02 9 horas Bairro Caiçara 

Clayton Ramos Rabelo XX9.792.548-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 

Jailton Amaral Rodrigues XX4.001.868-XX 17/02 9 horas Bairro Ocian 

Jaqueline Aparecida Ciappa XX6.222.508-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 

Joeliton Barros do Nascimento XX9.406.654-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 

Leonardo Scotti XX9.140.338-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 
Marcio Atanazio Oliveira S. 
Peianov XX7.867.658-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 

Maria da Conceição Santos Batista XX6.693.678-XX 17/02 9 horas Bairro Ocian 

Roberto Lima Ferreira XX3.462.878-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 

Rose Mary Alves XX6.809.031-XX 17/02 9 horas Bairro Caiçara 

Sávio Jeronimo Soares XX5.111.908-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 

Wilson Robertho Anthero XX4.573.908-XX 17/02 9 horas Bairro Guilhermina 
 
Local de aplicação das provas: Avenida Costa e Silva, nº 1600, Bairro Boqueirão, Praia Grande, 
no Salão de Eventos do Palácio das Artes – PDA. Maiores informações tel.: (13) 3496-5726. 
 
O resultado da prova prática será publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, por meio de 
extrato, sendo que no Jornal local Gazeta do Litoral e site www.praiagrande.sp.gov.br, serão na 
íntegra, cujo resultado da prova prática caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da publicação, se o candidato desejar, na forma do edital. 
 

Em, 28 de janeiro de 2022. 
 

Maurício da Silva Petiz 
Secretário de Cultura e Turismo 

 
 

Membros da Comissão de Seleção do Chamamento Público: 
 

 
Amanda de Souza Pereira Andrade              Luciana Lima Ferreira 
       RF nº 38.598                       RF nº 22.963 


