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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa Mineira de Comunicação
Presidência

Minuta Re cicação Edital 08 - EMC/PRESIDENCIA
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR DA CULTURA
EDITAL EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC
EDITAL DE SELEÇÃO DE OBRAS FINALIZADAS DE CURTA-METRAGEM, MÉDIA-METRAGEM, LONGA-METRAGEM E
SÉRIES PARA LICENCIAMENTO Nº 08/2020
RETIFICAÇÃO

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, retifica o item:
6.2.8 (6. Das Inscrições)
Do Edital de Seleção de Obras Finalizadas de Curta-metragem, Média-metragem, Longa-metragem e Séries
para Licenciamento nº 08/2020

Portanto:
Onde se lê:
6.2. As inscrições deverão ser realizadas mediante o preenchimento do formulário digital e envio de cópias
digitalizadas dos documentos obrigatórios e informações a seguir enumerados, devendo conter:
6.2.1. Nome do proponente.
6.2.2. CNPJ; Contrato ou Estatuto Social; RG e CPF ou CNH com CPF ou de documentação de identificação
com foto e data de nascimento e CPF dos responsáveis legais ou dirigentes da pessoa jurídica.
6.2.3. 01 (um) comprovante atual de domicílio ou de localização, no Estado de Minas Gerais,
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obrigatoriamente em nome do proponente;
6.2.4. Dados da obra contendo título, sinopse, formato, duração, classificação indicativa, ano de produção,
ficha técnica, cidade de produção, informações licenciamento anterior (se for o caso).
6.2.5. Histórico da obra.
6.2.6. Link de acesso à obra finalizada a ser licenciada, com senha, em serviços como YouTube, Vimeo, ou
similar, não sendo aceitos links para download, como WeTransfer e similares.
6.2.7. Certificado de Produto Brasileiro (CPB).
6.2.8. Certificado de Registro de Título (CRT).

Leia-se:

6.2. As inscrições deverão ser realizadas mediante o preenchimento do formulário digital e envio de cópias
digitalizadas dos documentos obrigatórios e informações a seguir enumerados, devendo conter:
6.2.1. Nome do proponente.
6.2.2. CNPJ; Contrato ou Estatuto Social; RG e CPF ou CNH com CPF ou de documentação de identificação
com foto e data de nascimento e CPF dos responsáveis legais ou dirigentes da pessoa jurídica.
6.2.3. 01 (um) comprovante atual de domicílio ou de localização, no Estado de Minas Gerais,
obrigatoriamente em nome do proponente;
6.2.4. Dados da obra contendo título, sinopse, formato, duração, classificação indicativa, ano de produção,
ficha técnica, cidade de produção, informações licenciamento anterior (se for o caso).
6.2.5. Histórico da obra.
6.2.6. Link de acesso à obra finalizada a ser licenciada, com senha, em serviços como YouTube, Vimeo, ou
similar, não sendo aceitos links para download, como WeTransfer e similares.
6.2.7. Certificado de Produto Brasileiro (CPB).
6.2.8. Certificado de Registro de Título (CRT). (Fica excluído esse subitem)

Leônidas José de Oliveira
Secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais
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Fábio Caldeira Castro Silva
Subsecretário de Cultura

Documento assinado eletronicamente por Leônidas José de Oliveira, Secretário de Estado, em
05/11/2020, às 19:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 21354870
e o código CRC 964E34DD.

Referência: Processo nº 3150.01.0000218/2020-35
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