
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADENDO A CONVOCATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS 

E CULTURAIS DE GRUPOS E COLETIVOS  
 

 
O Instituto Dragão do Mar – IDM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrito no CNPJ sob o Nº 02.455.125/000131, com sede na Rua Dragão do Mar, 

81 – Praia de Iracema – Fortaleza – CE, faz publicar, para conhecimento dos interessados, 

o presente ADENDO ao regulamento da Convocatória Para Manutenção das Atividades 

Artísticas e Culturais de Grupos e Coletivos, nos seguintes termos: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES   

1.1 As inscrições são gratuitas e ficarão prorrogadas até a data de 18 de agosto de 2021.  

1.2 As inscrições serão realizadas de forma online, através de preenchimento de formulário 

de informações, além de documentos comprobatórios de seus integrantes, solicitados 

através do link: https://bityli.com/w9jYx . 

 

2. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

2.1 O resultado de cada uma das 02 (duas) fases do processo seletivo será publicado, 

conforme o NOVO cronograma abaixo, no site: http://ccbj.org.br, onde constará o 

nome do grupo/coletivo, assim como o nome do(a) artista proponente selecionado(a) 

3. CRONOGRAMA  

Período de Inscrição 09 da 18 de Agosto 

Análise de Documentos 19 e 20 de Agosto 

Resultado da 1º Fase 21 de Agosto 

Avaliação Técnica 22 à 26 de Agosto 

Somatória das Notas 27  de Agosto 

Resultado Final 28 de Agosto 

Assinatura dos termos 30 e 31 de Agosto 

https://bityli.com/w9jYx
http://ccbj.org.br/


 
 
 
 
 
 
 

 

Encontro Geral 30 de Agosto 

Início das Atividades  Setembro de 2021 

 

3.1 O CCBJ fará ampla divulgação do resultado da seleção no site do CCBJ: 

http://ccbj.org.br   e em suas redes sociais de comunicação. 

3.2  Após o resultado da seleção o grupo/coletivo poderá solicitar por e-mail o parecer dado 

pela comissão do seu respectivo grupo. 

3.3 Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no regulamento da 

Convocatória.  

 

 

Fortaleza, 16 de Agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Marcos Levi Ferreira Nunes de Sousa  

Gestor Executivo 

Centro Cultural Bom Jardim 
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