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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA
EDITAL Nº 11/2021 – CSL/SECMA –
CONEXÃO CULTURAL - PATRIMÔNIO IMATERIAL, CULTURAS POPULARES E CULTURAS
TRADICIONAIS
ERRATA Nº 01

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA - SECMA, no uso de suas atribuições legais, comunica
aos interessados que o EDITAL Nº 11/2021 – CSL/SECMA – CONEXÃO CULTURAL – PATRIMÔNIO
IMATERIAL, CULTURAS POPULARES E CULTURAS TRADICIONAIS, passa pela seguinte alteração:

Onde se lê:
[...]
15. DA CONTRAPARTIDA
15.1 Após a publicação do resultado final no site www.culura.ma.gov.br, o selecionado deverá, a
título de contrapartida, comprovar a execução da proposta em um prazo não superior a 10 (dez)
dias após a referida publicação.
[...]
16. DO VÍDEO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
16.1. O selecionado deverá disponibilizar, no prazo de 10 dias após a publicação do resultado, o
link do vídeo hospedado no youtube com compartilhamento não listado, a ser inserido no
respectivo campo do formulário de inscrição ou em local a ser indicado no resultado final da
seleção.

Leia-se:
[...]
15. DA CONTRAPARTIDA
15.1 Após a publicação do resultado final no site www.culura.ma.gov.br, o selecionado deverá, a
título de contrapartida, comprovar a execução da proposta em um prazo não superior a 20 (vinte)
dias após a referida publicação.
[...]
16. DO VÍDEO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
16.1. O selecionado deverá disponibilizar, no prazo de 20 dias após a publicação do resultado, o
link do vídeo hospedado no YouTube com compartilhamento não listado, a ser inserido no
respectivo campo do formulário de inscrição ou em local a ser indicado no resultado final da
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seleção.
[...]

Dê ciência, publique-se no site oficial da Secretaria de Estado da Cultura. Cumpra-se.

São Luís, 10 de novembro de 2021
ANDERSON FLÁVIO LINDOSO SANTANA
Secretário de Estado da Cultura do Maranhão
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