
 
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

PRÊMIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Página 1 de 2 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

 

Nº Inscrição Pedido de Recurso Resultado 

02 (a) Reavaliação de pontuação; e 

(b) Esclarecimentos por parte da 

curadoria. 

Parcialmente deferido. 

(a) Deferido.  

Todas as notas serão revisadas. 

(b) Indeferido. 

Não há previsão no edital. 

07 (a) Reavaliação de pontuação; e 

(b) Esclarecimentos por parte da 

curadoria. 

Parcialmente deferido. 

(a) Deferido.  

Todas as notas serão revisadas. 

(b) Indeferido. 

Não há previsão no edital. 

14 Apresentar os itens que foram 

descumpridos para a sua 

desqualificação enquanto mestre 

Indeferido. 

Não há previsão no edital. 

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

55 Reavaliação de pontuação Deferido.  

Todas as notas serão revisadas. 

84 Revisão do Item 6.1.1. do Edital Indeferido. 

Este recurso não se aplica a esta fase do Edital. 

Recursos referentes ao Edital, deveriam ser 

protocolados após a sua publicação. 

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

85 Separação dos itens de avaliação 

da proposta, dos itens de 

prioridade 

Indeferido. 

Este recurso não se aplica a esta fase do Edital. 

Recursos referentes ao Edital, deveriam ser 

protocolados após a sua publicação. 

No entanto, todas as notas serão revisadas. 
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97 Publicação Preliminar do 

Resultado 

Deferido.  

Todas as notas serão revisadas. 

103 (a) Reavaliação de pontuação; e  

(b) Publicar junto ao resultado os 

motivos de ser ou não 

selecionado. 

Parcialmente deferido. 

(a) Deferido.  

Todas as notas serão revisadas. 

(b) Indeferido. 

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

104 Reavaliação de pontuação Deferido.  

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

108 Reavaliação de pontuação Deferido.  

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

126 Revisão do Item 6.1.1. do Edital Indeferido. 

Este recurso não se aplica a esta fase do Edital. 

Recursos referentes ao Edital, deveriam ser 

protocolados após a sua publicação. 

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

147 Reavaliação de pontuação Deferido.  

No entanto, todas as notas serão revisadas. 

 

Cidade de Goiás, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 


