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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

Nº 01/FUNCCAL/ 2020 

 

A prefeitura Municipal de Cacoal, por meio da Fundação Cultura de Cacoal -

FUNCCAL, torna público o chamamento para CRIAÇÃO DE CADASTRO. 

de artistas, profissionais e espaços Independentes de arte e cultura no município 

de Cacoal, estado de Rondônia. 

 

DO OBJETO  

 

O objetivo é criar indicadores de cultura, integrar o Sistema Municipal de Cultura 

de artistas, profissionais e espaços Independentes de arte e cultura 

exclusivamente os residentes/sediados no município no Município de Cacoal; e 

 

I- Visa  aproximar de forma democrática, artistas e profissionais de Arte e Cultura 

a Fundação Cultural de Cacoal,  nas seguintes áreas de expressão: 

a) Culturas Populares, Expressões Artísticas, Patrimônio Imaterial e Grupos 

Étnico-Culturais em seus diversos segmentos, tais como: danças, músicas, 

corais, festas, literatura, folclore, artesanato, trabalho manual, arte-popular, 

tradições, costumes, teatro, artes plásticas etc; 

b) Patrimônio Material, em seus diversos segmentos, tais como: arquitetônico, 

acervo museológico, ou documental, ou bibliográfico, ou arquivístico, ou 

videográfico, ou fotográfico, ou artístico e arqueológico; 

c) Audiovisual e Culturas Digitais, em seus diversos segmentos, tais como: filme, 

fotografia, vídeo, sites e mídias digitais; e 

d) Ações Transversais de Cultura e Arte Urbana, em seus diversos segmentos, 

tais como: escultura urbana, pintura mural, intervenções visuais, hip-hop, DJ, 

dança, música, MC, grafite e outras manifestações. 
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DO CADASTRO  

 

I – O cadastro será o mecanismo utilizado pela Fundação Cultura de Cacoal para 

criar banco de dados do município de Cacoal. 

 

II - Os cadastros poderão ser feitos no período de: 20 de Julho a 18 de agosto 

de 2020. 

 

 II- Os cadastros serão realizados no formato online, disponível na página  

https://www.cacoal.ro.gov.br/funccal  devendo preencher o formulário de inscrição; 

 

II – Serão duas opções de cadastros: 

a) Para pessoa física ( ANEXO I); 

b) Para pessoa jurídica ( ANEXO II). 

 

Para maiores informações podem entrar em contato na Fundação Cultural de 

Cacoal, através do telefone (69) 3441.1192, no horário de expediente. 

 

Cacoal, 17 de Julho de 2020. 

 

 

                                             Marcelo Marins Borba 
Presidente da Fundação Cultural de Cacoal 

Decreto 7.633/PMC/2020 
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