ERRATA EDITAL Nº 007/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ESCRITORES/PALESTRANTES E MEDIADORES VISANDO A EXECUÇÃO DE MESAS E DEBATES DURANTE A 7ª BIENAL RUBEM BRAGA 2018

No edital nº 007/2018, publicado no Diário Oficial n.º 5557, de 13 de abril de 2018, páginas 7 a 16, onde se lê:
 “O Edital de Chamamento Público para Credenciamento e seus anexos, estão disponíveis no site www.cachoeiro.es.gov.br, na aba secretarias / cultura / editais, e será divulgado amplamente em Diário Oficial da União, Estado e Município e em jornal de grande circulação regional. Os interessados deverão realizar as inscrições entre os dias 13 de abril de 2018 a 23 de abril de 2018 por e-mail no endereço eletrônico semcult@cachoeiro.es.gov.br até as 00h00min do dia 23 de abril de 2018 e no capítulo 2 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 13/04/2018 a 23/04/2018, por e-mail no endereço eletrônico semcult@cachoeiro.es.gov.br até as 00h00min do dia 23 de abril de 2018”
 LEIA-SE: 
“O Edital de Chamamento Público para Credenciamento e seus anexos, estão disponíveis no site www.cachoeiro.es.gov.br, na aba secretarias / cultura / editais, e será divulgado amplamente em Diário Oficial da União, Estado e Município e em jornal de grande circulação regional. Os interessados deverão realizar as inscrições entre os dias 13 de abril de 2018 a 24 de abril de 2018 por e-mail noS endereço eletrônico semcult@cachoeiro.es.gov.br  ou bienalrb@gmail.com até as 00h00min do dia 23 de abril de 2018”, 
e no capítulo 2 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 13/04/2018 a 24/04/2018, por e-mail no endereço eletrônico semcult@cachoeiro.es.gov.br ou bienalrb@gmail.com até as 00h00min do dia 24 de abril de 2018, como meio de confirmação de inscrição  a SEMCULT RESPONDERÁ os e-mail recebidos, este será o protocolo de confirmação de inscrição”.


Cachoeiro de Itapemirim – ES, 20 de Abril de 2018.

                                          Fernanda Maria Merchid Martins                                                             
 Secretária Municipal de Cultura e Turismo                

