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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA 

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

 

 

A Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá – LIESAP, pessoa jurídica de 

direito privado, representante legal das Agremiações Carnavalescas do Estado do Amapá, no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público para conhecimento dos interessados, 

exclusivamente PESSOAS FÍSICAS, o presente EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE 

JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL 2020 DAS ESCOLAS DE SAMBA FILIADOS À LIGA 

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP, a ser realizado em Macapá, 

na Rua Vícta Mota Dias, no Bairro Jardim Marco Zero, na Sexta, 21 de fevereiro, e Sábado, 22 de 

fevereiro de 2020, com o objetivo de democratizar, diversificar, descentralizar e dar 

transparência, conforme o que segue: 

 

1 - OBJETO  

1.1 - Constitui objeto deste Edital a regulamentação do processo de inscrição, de 

seleção, formação e de credenciamento de candidatos à vaga de julgadores no desfile oficial 

2020 das escolas de samba filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá – 

LIESAP, a ser realizado em Macapá, na Rua Vícta Mota Dias, no Bairro Jardim Marco Zero, na 

Sexta, 21 de fevereiro, e Sábado, 22 de fevereiro de 2020.  

 

2 - DO VALOR A SER PAGO:  

2.1 - O valor a ser pago ao Julgador Oficial que atuará nos dois dias de desfile oficial 

2020 das escolas de samba filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá – 

LIESAP será de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por dia/noite trabalhado, sendo 

descontados os devidos valores de tributos incidentes sobre esta prestação de serviços, sem 

vínculos empregatícios.  

2.2 - Além dos valores definidos no subitem 2.1, no período da programação serão 

concedidos ao julgador, lanche e água.  

2.3 - O candidato que desempenhar a atividade de Julgador receberá declaração 

oficial e específica ao fim do exercício da função.  
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3 - DO PERFIL DOS JULGADORES PARA DESFILE OFICIAL DA LIESAP 2020.  

3.1 - Os candidatos deverão possuir:  

a) experiência na respectiva área cultural; e  

b) formação acadêmica e/ou técnica na área de atuação ou afim referente ao 

quesito.  

3.2 - Quanto à escolaridade, considerar-se-á preenchido ao que comprovar formação 

superior (graduação, especialização, mestrado, doutorado na área de atuação ou afim) ou nível 

médio/técnico (nível médio).  

3.3 - Exige-se habilidade nas seguintes áreas:  

a) Artes visuais;  

b) Audiovisual;  

c) Carnaval;  

d) Cultura;  

e) Dança;  

f) Design;  

g) Literatura;  

h) Música;  

i) Teatro;  

j) Arquitetura.  

3.4 - Quanto à comprovação de experiência na respectiva área cultural, o candidato 

deverá anexar toda a documentação comprobatória pertinente à área do quesito pleiteado.  

3.5 - A etapa de apreciação dos currículos possui natureza habilitatória, cujo 

resultado será a convocação para a prova.  

 

4 - DA SELEÇÃO DO CORPO DE JULGADORES  

4.1 - A seleção dos julgadores contará com quatro etapas eliminatórias, sendo a 

primeira etapa relativa à inscrição e análise curricular, a segunda etapa concernente à seleção 

por parte do Conselho Deliberativo da LIESAP, a terceira etapa concernente à impugnação por 

parte das Agremiações Carnavalescas e a quarta concernente ao sorteio público. 

4.2 - Serão selecionados 63 (sessenta e três) julgadores, sendo 7 (sete) para cada 

quesito; 

4.3 - A análise curricular será realizada pela Diretoria Executiva as LIESAP e terá 

como objeto o exame acerca da pertinência temática entre o quesito para o qual o candidato foi 

inscrito e a sua experiência de formação acadêmica/profissional.  
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4.4 - Somente serão admitidos como candidatos os interessados que atenderem a 

todas as exigências deste Edital, inclusive, seus anexos.  

4.5 - O candidato só poderá se inscrever para um quesito de julgamento, (contudo, 

ficará, a critério da LIESAP, de acordo com a necessidade, alocar o julgador dentro dos 

respectivos módulos de atuação constantes no Quadro de Áreas de Conhecimento (ANEXO A). 

4.6 - É proibida a participação neste Edital de:  

a) Membros da Comissão de Seleção, bem como de seus cônjuges, ascendentes, 

descendentes em qualquer grau, além de seus sócios comerciais;  

b) Pessoa física que seja servidor público municipal efetivo, terceirizado, ocupante 

de cargos em comissão ou estagiários, lotados na FUMCULT;  

c) Profissionais atuantes no Carnaval de Macapá que tenham vínculo (profissional 

ou associado ou de parentesco ascendentes, descendentes em qualquer grau) com as 

agremiações carnavalescas filiadas à LIESAP, bem como com os seus respectivos diretores. 

 

5 - DAS INSCRIÇÕES E ANÁLISE CURRICULAR (1ª ETAPA)  

5.1 - Somente serão aceitas inscrições de pessoa física, que atendam às 

especificações, às condições, aos critérios técnicos e aos requisitos constantes neste Edital.  

5.2 - Serão submetidas inicialmente aos critérios de habilitação, descritos no item 6, 

as 7 (sete) primeiras inscrições para cada quesito. As que excederem, serão registradas na 

qualidade de cadastro de reserva, cujo chamamento do candidato dar-se-á conforme a 

necessidade da LIESAP, devendo o mesmo submeter-se às etapas de avaliação.  

5.3 - A documentação necessária para a inscrição compreende:  

a) Ficha de Inscrição (ANEXO C) devidamente preenchida e assinada;  

b) Currículo profissional e artístico, com apresentação do original e  

c) Entrega de cópia dos documentos comprobatórios para a área do quesito a ser 

julgado conforme modelo (ANEXO B);  

d) Carteira de identidade (Cópia);  

e) Cadastro de Pessoa Física – CPF (Cópia);  

f) Comprovante de endereço domiciliar atualizado (Cópia) e declaração de 

residência quando for o caso (ANEXO D);  

g) Declaração de aptidão assinada (ANEXO E);  

h) Declaração de não existência de vínculo com as agremiações participantes do 

desfile oficial 2020 da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá – LIESAP (ANEXO F). 



Liga Independente das Escolas de Sambas do Amapá 

LIESAP 

CNPJ 07.768.920/0001-01 

Fundada em 13/12/2005 

Macapá-Amapá 

 

CHAMADA PÚBLICA – JURADOS - 2020 Página 4 
 

  

5.4 - Os proponentes devem entregar a documentação referente à inscrição, que 

ocorrerá no período de 15 a 22 de janeiro de 2020, no horário das 14h às 18h, na sala da Liga 

Independente das Escolas de Samba do Amapá, localizada no complexo da ESCOLA 

SAMBÓDROMO DE ARTES POPULARES DO AMAPÁ – R. PEIXE (Avenida Ivaldo Veras, Bairro 

Jardim Marco Zero, Macapá-AP), em envelope aberto, sendo de sua inteira responsabilidade o 

conteúdo.  

5.5 - Não serão aceitas inscrições enviadas pelos Correios ou qualquer outra forma 

distinta da especificada neste Regulamento, bem como documentação incompleta.  

5.6 - O ato da inscrição pressupõe plena concordância integral com os termos deste 

edital, não permitindo alegação de desconhecimento do mesmo.  

5.7 - Os quesitos para inscrição são:  

I - Enredo; 

II - Samba De Enredo; 

III - Bateria; 

IV - Alegorias e adereços; 

V - Fantasias; 

VI - Comissão de Frente; 

VII - Mestre-Sala e Porta-Bandeira; 

VIII - Evolução;  

IX - Harmonia. 

 

5.8 – A avaliação por parte da Diretoria Executiva ocorrerá nos dias 23/01/2020 e 

24/01/2020 na sala da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá, localizada no 

complexo da ESCOLA SAMBÓDROMO DE ARTES POPULARES DO AMAPÁ – R. PEIXE (Avenida 

Ivaldo Veras, Bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP) 

5.9 – O resultado preliminar será divagado no site da LIESAP 

(http://www.liesap.com.br/wp) no dia 25/01/2020. 

5.10 - Após a divulgação do resultado preliminar dos habilitados na 1ª etapa, será 

aberto prazo de um dia para apresentação de razões de recursos, conforme cronograma 

(ANEXO G), com vistas a impugnar os nomes ali presentes, seja pelos critérios de impedimento 

e/ou de suspeição, em observância às normas dos arts. 144 e 145, da Lei 13.105/2015 (novo 

Código de Processo Civil), utilizados subsidiariamente em decorrência da norma do art. 15, do 

referido Código.  

 

http://www.liesap.com.br/wp
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6. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DA 1ª ETAPA.  

6.1 - A seleção dos julgadores dar-se-á pela inscrição e pela análise dos currículos 

comprovados, conforme os critérios.  

6.2 - O currículo será analisado conforme três critérios:  

I - Formação acadêmica (10 a 40 pontos), contando apenas a pontuação do maior 

título comprovado na área referente ao quesito;  

II - Experiência cultural comprovada (1 a 40 pontos);  

III - Pontos para a experiência Comprovada em Avaliação e julgamento de 

manifestações culturais e Desfile Oficial de Escola de escola de Samba (05 a 20 pontos). 

6.3 – O total 100 pontos, sendo que o candidato deverá alcançar o mínimo de 50 

pontos na somatória geral dos três critérios.  

6.4 – Pontos para a Formação Acadêmica: 

Doutorado 40 pontos 

Mestrado 30 Pontos 

Pós-graduação (especialização)  20 Pontos 

Nível Superior  15 Pontos 

Técnico de nível médio  10 Pontos 
 

6.5 – Pontos para a Experiência Cultural: 

Igual ou superior a 10 anos 40 pontos 

Superior a 5 e inferior a 10 anos 30 Pontos 

Superior a 2 e igual ou inferior a 5 anos 20 Pontos 

Igual ou inferior a 2 anos 15 Pontos 
 

6.6 – Pontos para a experiência Comprovada em Avaliação e julgamento de 

manifestações culturais e Desfile Oficial de Escola de escola de Samba: 

Igual ou superior a 10 anos 20 pontos 

Superior a 5 e inferior a 10 anos 15 Pontos 

Superior a 2 e igual ou inferior a 5 anos 10 Pontos 
 

 

7 – DA SELEÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LIESAP (2ª ETAPA) 

7.1 – De acordo com o Regulamento Oficial do Desfile Oficial da LIESAP 2020, a 

Comissão Julgadora do Carnaval será composta por 27 (vinte e sete) membros titulares que 

tenham notória idoneidade e comprovados conhecimentos em área de atuação profissional 

relacionada aos quesitos que irão julgar. 
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7.2 - A Presidente da Diretoria Executiva da LIESAP encaminhará os 63 (sessenta e 

três) currículos dos candidatos selecionados na 1ª Etapa ao Conselho Deliberativo da LIESAP. 

7.3 -  O Conselho Deliberativo da LIESAP selecionará 54 (cinquenta e quatro) 

currículos, sendo 6 (seis) por quesito. 

7.4 - A seleção por parte do Conselho Deliberativo será realizada em reunião 

especialmente convocada para este fim, mediante votação da maioria simples, desde que 

obedecido o quórum mínimo para início da sessão. 

7.5 - A presidente do Conselheiro Deliberativo terá voto de qualidade (desempate). 

7.6 – Não caberá recurso contra a seleção do Conselho Deliberativo. 

 

8 – DA IMPUGNAÇÃO POR PARTE DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS (3ª 

ETAPA)  

8.1 – Dentre os 54 (cinquenta e quatro) currículos dos candidatos selecionados pelo 

Conselho Deliberativo, as Agremiações Carnavalescas deverão impugnar 01 (um) por quesito. 

8.2 - A impugnação por parte das Agremiações Carnavalescas será realizada em 

reunião especialmente convocada para reste fim, mediante votação da maioria simples, desde 

que obedecido o quórum mínimo para início da sessão. 

8.3 - Não caberá recurso contra a impugnação das agremiações carnavalescas. 

 

9 – DO SORTEIO PÚBLICO (4ª ETAPA)  

9.1 – Após a impugnação por parte das Agremiações Carnavalescas, restarão 45 

(quarenta e cinco) currículos. 

9.2 - A Presidente da LIESAP sorteará, com a presença das Agremiações, 

Conselheiros, candidatos e convidados, até 24 (quarenta e oito) horas antes do início do 

primeiro dia de desfiles das Agremiações, os 27 (vinte e sete) julgadores titulares que atuarão 

em ambos os desfiles, ficando os restantes na condição de suplentes. 

 

10 – DOS JULGADORES SUPLENTES  

10.1 - Os nomes dos candidatos não sorteados serão encaminhados para o Conselho 

Deliberativo para proceder a escolha de 3 (três) a 5 (cinco) candidatos que tenham 

conhecimentos para julgar mais de um quesito, para atuarem como julgadores suplentes. 

10.2 - A escolha dos jurados suplentes será em reunião especialmente convocada 

para reste fim, mediante votação da maioria simples, desde que obedecido o quórum mínimo 

para início da sessão.  
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10.2 - Havendo necessidade de substituição de algum dos julgadores sorteados 

anteriormente ao desfile, a Presidente da LIESAP fará a substituição por um suplente que tenha 

conhecimento técnico do quesito. 

 

11 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

9.1 - Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de 

pontuação final;  

9.2 - Em caso de igualdade de pontuação final no quesito, serão aplicados 

sucessivamente os seguintes critérios de desempate ao candidato:  

a) O mais idoso;  

b) ordem de inscrição.  

 

12 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA 

12.1 O resultado final da 1ª etapa será composto pela pontuação final do candidato, 

cuja nota obtida na inscrição e análise do currículo (Etapa 1) de 0 a 100 pontos. 

12.2 - A homologação do resultado final da 1ª etapa será publicado no site da 

LIESAP (http://www.liesap.com.br/wp) no dia 28/01/2020. 

 

13 - DO SEMINÁRIO  

13.1 – Os 45 (candidatos) candidatos restantes após a 3ª etapa deverão ter 

disponibilidade integral para o Seminário de Jurados da LIESAP, que ocorrerá em duas etapas 

de formação: dias 31/01, 01/02 e 02/02 de 2020, e uma etapa de apresentação dos enredos 

das escolas de Samba no dia 04/02/2019.  

13.2 - O seminário será conduzido por pessoal capacitado nas áreas de domínio 

exigidos neste edital indicado pela LIESAP e acompanhado, em todo o processo, pela diretoria 

executiva da LIESAP. 

13.3 – Somente participará do sorteio público (4ª etapa) o candidato que obter pelo 

menos 75% de frequência no seminário e nas apresentações dos enredos. 

 

14 - DOS RECURSOS  

14.1 – Somente caberá recurso contra o resultado da 1ª etapa. 

14.2 - A interposição de recursos deverão observar os momentos adequados 

descritos no cronograma (ANEXO G), bem como seus prazos descritos.  

 

http://www.liesap.com.br/wp
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14.3 - Todas as razões recursais deverão ser devidamente fundamentadas e 

instruídas com documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de não conhecimento 

do recurso, salvo quanto à existência dos motivos descritos na norma do art. 374, da Lei 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), os quais deverão ser expressamente 

manifestados pela Diretoria Executiva da LIESAP em sua decisão.  

14.4 - Os documentos entregues no ato da inscrição passarão a fazer parte do acervo 

da LIESAP, ficando à disposição para apresentação de recursos à Diretoria Executiva as LIESAP, 

pelo prazo do cronograma, contados a partir da data de publicação do resultado dos habilitados 

na 1ª etapa.  

14.5 - Todos os recursos devem ser protocolizados em tempo hábil na sala da Liga 

Independente das Escolas de Samba do Amapá, localizada no complexo da ESCOLA 

SAMBÓDROMO DE ARTES POPULARES DO AMAPÁ – R. PEIXE (Avenida Ivaldo Veras, Bairro 

Jardim Marco Zero, Macapá-AP), de 14h às 18h.  

 

15 - A CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO PELOS 

SELECIONADOS  

15.1 - Os 27 (vinte e sete) candidatos sorteados no sorteio público (4ª etapa), dentre 

os 45 candidatos selecionados na 3ª etapa, atuarão como julgador no desfile oficial 2020 da 

LIESAP, devendo assinar o Termo de Compromisso no prazo estabelecido no cronograma, a 

contar da data da publicação do resultado, para validar seu credenciamento.  

15.2 - Caso o candidato não apresente os documentos ou não compareça para 

assinar o Termo de Compromisso, no prazo estabelecido, contado da data da publicação do 

resultado, perderá o direito ao credenciamento como julgador, estando automaticamente 

excluído do processo.  

15.3 – Por motivo de desistência ou caso fortuito ou força maior, a LIESAP poderá 

convocar outros candidatos selecionados na 3ª etapa, para comporem o quadro de julgadores, 

tendo estes que apresentar toda a documentação de credenciamento.  

15.4 - É vedada a cessão ou transferência do Termo de Compromisso, total ou 

parcial, bem como a subcontratação parcial do objeto.  

15.5 - Os recursos financeiros para os candidatos selecionados serão liberados em 

parcela única, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a realização da programação.  

 

 



Liga Independente das Escolas de Sambas do Amapá 

LIESAP 

CNPJ 07.768.920/0001-01 

Fundada em 13/12/2005 

Macapá-Amapá 

 

CHAMADA PÚBLICA – JURADOS - 2020 Página 9 
 

  

16 - DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS JURADOS 

16.1 - No dia previsto no Cronograma (ANEXO G), ocorrerá a avaliação do 

desempenho dos jurados, cuja responsabilidade pela produção dos dados será da Diretoria 

Executiva da LIESAP.  

16.2 - Os dados apurados poderão ensejar elementos fáticos para indeferir a 

inscrição do mesmo jurado nos concursos posteriores, em caso de verificação de conduta 

faltosa, seja ela dolosa, seja culposa, voltada a causar qualquer prejuízo à lisura ou à higidez do 

concurso.  

16.3 - Considera-se conduta faltosa, dentre outras:  

a) aplicação da mesma nota a todas os avaliados, sem justificativa plausível para 

tanto;  

b) violação de qualquer direito da personalidade de outro candidato, jurado, 

dirigente de agremiação carnavalesca ou diretor da LIESAP (arts. 11 a 21, do Código Civil);  

c) a não entrega dos aparelhos de celular ao membro da Diretoria Executiva da 

LIESAP, o qual ficará responsabilizado por tutelá-los até o fim do evento.  

16.4 - Para que haja a aplicação da penalidade de exclusão do processo de seleção de 

jurados do ano seguinte, deverá ser oportunizado os direitos relativos à ampla defesa e ao 

contraditório prévios à decisão da Diretoria Executiva da LIESAP ao jurado processado.  

16.5 - A aplicação da penalidade do item anterior não afastará a responsabilização 

civil e criminal porventura incidente em decorrência da conduta realizada. 

 

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

17.1 - Este Edital e seus Anexos estão disponíveis site da LIESAP 

(http://www.liesap.com.br/wp). 

17.2 - Aos selecionados que assinarem o Termo de Compromisso e não atenderem 

as exigências constantes deste Edital, Regulamento Oficial e Manual do Julgador, implicará a 

adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

17.3 - A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à 

realização da seleção, implicará na eliminação sumária do (a) respectivo (a) candidato, sendo 

declarados nulos de pleno direito todos os atos dela decorrentes. 

17.4 - Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva da LIESAP, 

juntamente com a Assessoria Jurídica da LIESAP, submetidos à apreciação da Presidência da 

LIESAP, em última instância administrativa.  

http://www.liesap.com.br/wp
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17.5 - É garantido à LIESAP o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, no 

todo ou em parte, esta Seleção, dando ciência aos participantes.  

17.6 - Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá – AP para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes da interpretação e aplicação do presente Edital. 

Lizete do Socorro Jardim D’abadia 
Presidente da LIESAP 
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA INDEPENDENTE 

DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

ANEXO A — QUADRO DE ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

MÓDULO QUESITOS ÁREA DE CONHECIMENTO DO QUESITO 

 
 
 
 
 
 
 

CÊNICO 

 
Comissão de Frente 

Coreógrafos, Teatrólogos, Bailarinos e 
Pesquisadores e Produtores com experiência 
comprovada na área cultural específica e 
áeras afins 

Evolução 
Bailarinos, Coreógrafos, Teatrólogos e 
Mestres com notório saber de Conjuntos ou 

Grupos Folclóricos  e áeras afins 
 

Mestre-Sala e Porta- 
Bandeira 

Bailarinos, Coreógrafos, Teatrólogos e 
Pesquisadores e Produtores com experiência 
comprovada na área cultural específica e 
áeras afins 

 
 
 

VISUAL 

 
Alegorias 

Artistas Plásticos, Arquitetos, Designs, 
Estilistas, Cenógrafos e Pesquisadores e 
Produtores com experiência comprovada da 
área de cultura específica e áeras afins 

 
Fantasia 

Artistas Plásticos, Figurinistas, Estilistas 
e Pesquisadores e Produtores com 
experiência comprovada da área de cultura 
específica e design e áeras afins 

 
 
 
 
 
 

MUSICAL 

 
Bateria 

Maestros, Músicos, Professores de 
Músicas e Mestres, Produtores e 
pesquisadores (em ritmo) de Conjuntos ou 

Grupos Folclóricos e Musicais e áeras afins 

Harmonia 
Maestros, Músicos e Professores de 
Música e canto e áeras afins 

 
 

Samba-Enredo 

Compositores, Profissionais com 
Formação Superior ou Técnica em Música, 
Professores de Música e Canto e 
Pesquisadores e Produtores com 
experiência comprovada na área de cultura 
específica área de cultura específica e áeras 
afins. 

 
 

LITERÁRIO 

 
 

Enredo 

Historiadores, licenciado em letras, 
Escritores, Teatrólogo, Poetas, Compositores, 
Carnavalescos, Cientistas Sociais e 
Pesquisadores e Produtores com experiência 
comprovada na área de cultura específica e 
áeras afins 
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA 

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

 

ANEXO B – ROTEIRO DE CURRÍCULO SIMPLIFICADO 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Anexar cópias) 

1.1 Nome 

1.2 Filiação 

1.3 Data de Nascimento: (dd/mm/aaaa) 

1.4 Estado Civil 

1.5 Endereço residencial atualizado 

1.6 Endereço para correspondência 

1.7 E-mail 

1.8 Telefones 

1.9 Cadastro de Pessoa Física – CPF 

1.10 Carteira de identidade 

1.11 PIS/PASEP/NIT 

 

2 TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA (anexar comprovantes) 

2.1 Curso(s) Técnico (Instituição, Ano de conclusão) 

2.2 Curso(s) de Graduação (Instituição, Ano de conclusão) 

2.3 Curso(s) de Pós-graduação (Instituição, Ano de conclusão) 

2.4 Curso(s) de Aperfeiçoamento/formação na área de cultura (Instituição, Ano de realização) 

 

3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E PRODUÇÃO CULTURAL (apresentar até 04 atividades por quesito/ano 

anexando os comprovantes) 

3.1 Tempo de experiência profissional. 

3.2 Publicações (artigo, ensaio, resenha, capítulo de livro, livro, etc.) 

3.3 Participação em Julgamentos de Atividades Culturais (ano, local, evento) 

3.4 Palestras realizadas (ano, tema, local) 

3.5 Minicursos ministrados (ano, tema, local) 

3.6 Oficinas ministradas (ano, tema, local) 

3.7 Apresentação de trabalhos Culturais em eventos (ano, título do trabalho, nome do evento) 

3.10 Participação em Projetos Culturais (título projeto, tempo de duração, tipo de participação) 

3.11 Apresentação/produção de Espetáculos Culturais (ano, tema, local, tipo de participação)  
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA INDEPENDENTE 

DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

ANEXO C - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO Nº ______/2020. 
Nome do Candidato: 
Área Artística ou Cultural de Atuação: 
Quesito de Julgamento: 
1 DADOS PESSOAIS: 

Nome completo: 

Data do Nascimento: ___/___/_______ RG: CPF: 

Endereço:                                                                                                                              Bairro: 

CEP: Município: UF: 

Telefone 1: Telefone 2: Telefone 3: 

Email: 

Necessita de atendimento especial?  Sim (     )  Não (     ) Qual? 

2 DOCUMENTOS ENTREGUES: 

Currículo comprovado e cópias dos comprovantes (     )  

 

RG (     ) CPF (     ) 

Comprovante de endereço residencial (   ) PIS/PASEP/NIT (    ) 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, abaixo assinado, devidamente identificado e qualificado, conforme acima exposto, 

requeiro a minha inscrição no concurso de julgadores para o Desfile Oficial 2020 da LIESAP, 

declarando que são verdadeiras as informações contidas neste documento e que estou ciente 

e de acordo com os critérios estabelecidos pela LIESAP. 

 

Data da inscrição: _____/_____/_____ às ___/___h. 

 

Assinatura do Candidato:___________________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável pela inscrição: _________________________________________ 

 

 



Liga Independente das Escolas de Sambas do Amapá 

LIESAP 

CNPJ 07.768.920/0001-01 

Fundada em 13/12/2005 

Macapá-Amapá 

 

CHAMADA PÚBLICA – JURADOS - 2020 Página 14 
 

  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO__________                                                    EM: ____ /____ /2020 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Inscrição Nº ______/2020. 

Nome do Candidato:_____________________________________________ Quesito: __________________________ 

Todos os documentos comprobatórios requeridos conforme Edital 2020, comprovados e 

cópias entregues. 

 

Data da inscrição: _____/_____/_____ às ___/___h. 

Responsável pela inscrição LIESAP: ____________________________________ 
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA INDEPENDENTE 

DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

ANEXO D - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 

 

 

Eu, _______________________________________ , portador (a) do RG nº ____________, 

expedido em ___________, pelo , inscrito(a) no CPF sob o nº ___________________, DECLARO para os 

devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que 

sou residente e domiciliado na ___________________________________, BAIRRO ____________, 

CEP__________________ , na cidade de ______________, Estado __________, conforme cópia de 

comprovante anexo. Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na 

sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, in verbis:  

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é 
público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

 

Macapá/AP, ____ de ____________ de 2020 

 

 

 __________________________________________ 

Nome do Declarante 
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA INDEPENDENTE 

DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

ANEXO E - DECLARAÇÃO DE APTIDÃO 
 
 

Eu, _______________________________________________________________________, RG 

.____________________, CPF ____________________, estado civil _________________, residente e domiciliado à 

_____________________________________________________, declaro para os fins específicos deste Edital de 

Chamamento Público e para os demais fins de direito, que estou apto a participar deste Edital 

para atuar como julgador do Desfile Oficial 2020 da LIESAP.  

Estou ciente dos meus direitos, deveres e procedimentos definidos pelos atos 

normativos que regem este Edital de Credenciamento de julgadores, zelando pela observância 

das suas determinações.  

Declaro que as informações e os documentos apresentados neste Edital são de 

minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade.  

Declaro que, caso venha a ser selecionado, realizarei as atividades conforme o 

TERMO DE COMPROMISSO a ser pactuado. Declaro que não me enquadro nas vedações 

expressas no item 4.6 do Edital de Chamamento Público.  

Declaro que assumo total responsabilidade pelas análises realizadas e 

pareceres emitidos nas Justificativas de avaliação do Desfile Oficial da LESAP nos quais atuarei 

como julgador, cujas notas e pareceres estarão disponíveis para os proponentes culturais das 

agremiações concorrentes consultarem posteriormente.  

Declaro que ao inscrever-me neste Edital tenho consciência de minha 

identidade e me autodeclaro munícipe apto a realizar as análises e pareceres e que os 

documentos apresentados são legítimos, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código 

Penal brasileiro, que trata de falsidade ideológica.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total 

responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos apresentados. 

 
Nome: ___________________________________________ CPF: ______________________ 
 

Macapá/AP, ____ de ________________ de 2020. 
 

__________________________________ 
Assinatura do candidato 
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA 

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

ANEXO F - DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM AS AGREMIAÇÕES 

PARTICIPANTES DO DESFILE OFICIAL DA LIESAP 2020 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________, RG nº _______________, CPF nº 

_______________, DECLARO, para os devidos fins junto à Comissão de Seleção de Julgadores do 

Desfile Oficial da LIESAP 2020, que não tenho vínculo (profissional ou associado ou de 

parentesco ascendentes, descendentes em qualquer grau) com as agremiações carnavalescas 

filiadas à LIESAP, bem como com os seus respectivos diretores. Declaro ainda estar ciente, que 

eventual declaração falsa a esse respeito implica em responsabilização civil e criminal, nos 

termos da legislação vigente. Assinatura do proponente com firma reconhecida. 

 

Macapá/AP, ____ de ________________ de 2020. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do candidato 
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EDITAL LIESAP nº 001/2020  

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE JULGADORES PARA O DESFILE OFICIAL DA LIGA 

INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAPÁ – LIESAP - 2020 

ANEXO G - CRONOGRAMA 

 

 

Atividade Data 

Publicação do Edital 15/01/2020 

Inscrição dos Candidatos 15/01/2020 à 22/01/2020 às 18 horas 

Avaliação da Diretoria Executiva 23/01/2020 e 24/01/2020 

Resultado preliminar 25/01/20120 

Prazo recursal Até 27/01/2020 às 18 horas 

Homologação e publicação do resultado definitivo 

da 1ª fase 

28/01/2020 

Seleção pelo Conselho Deliberativo 29/01/2020 

Impugnação das Agremiações Carnavalescas 30/01/2020 

Seminário  31/01/2020 à 02/04/2020. 

Apresentação dos enredos         04/02/2020 

Sorteio público 20/02/2019 

Convocação para assinatura do termo de 

compromisso 

20/02/2020 

 

 

 


