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REPUBLICAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EDITAL 025/2019 – CONCURSO DE MARCHINHA CARNAVALESCAS 2020

PRÊMIO “RAUL SAMPAIO COCO 2020”

O Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES, através da Secretaria Municipal de Cultura

e Turismo, comunica aos interessados, pessoas físicas, a reabertura das inscrições para

participação no Concurso de Marchinhas Carnavalescas 2020, com inscrições no período

de 03 a 24 de janeiro de 2020 e realização no dia 22 de fevereiro de 2020, na Praça de

Fátima, Avenida Beira Rio, no Centro do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. 

Pode participar do processo qualquer cidadão brasileiro nato ou naturalizado (pessoa

Física), com idade acima de 18 anos no ato de inscrição.

As  inscrições  serão  gratuitas  e  realizadas  mediante  preenchimento  de  formulário

encontrado no site  www.cachoeiro.es.gov.br, na aba transparência/editais.  A ficha de

inscrição deve vir acompanhada do CD ou Pendrive, devidamente etiquetado, e letra da

música impressa endereçada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no endereço:

Praça Jerônimo Monteiro nº 28/38 centro Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP 29.300-170.

Mais informações serão obtidas pelo telefone (028) 3155-5334,  no período de 03 a 24

de janeiro de 2020 ;

Informações das canções classificadas como finalistas no processo de triagem estarão

disponíveis a partir do dia 05 de fevereiro de 2020, no site:  www.cachoeiro.es.gov.br     e

pelo telefone (28) 3155-5334;

 O presente Edital poderá ser impugnado até 03 (três) dias após sua publicação;

A  impugnação  ao  edital  poderá  ser  feita  através  do  endereço  eletrônico

semcult.editais@gmail.com valendo como protocolo de recebimento da mesma resposta

enviada pela SEMCULT;

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de janeiro de 2020. 
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FERNANDA MARIA MERCHID MARTINS 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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