ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA - AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR DA CULTURA
EDITAL nº 05/2020 | MODALIDADE CREDENCIAMENTO | ARTESÃOS – PESSOA FÍSICA
RESULTADO PRELIMINAR – LISTA 3 DE INVALIDADOS
De acordo com o item 6.4 do edital, caberá recurso dirigido à Comissão de Pareceristas no prazo de até 3
(três) dias úteis, contados da divulgação do resultado preliminar, nos termos do artigo 8º, V, da Resolução
SECULT nº 35, de 16 de outubro de 2020.
O recurso deve conter a justificativa de oposição ao resultado preliminar e deve ser enviado para o e-mail
emergencial@secult.mg.gov.br com cópia recursolab@secult.mg.gov.br em formulário específico de recurso
conforme o ANEXO I do edital. Obrigatoriamente no assunto do e-mail deverá constar somente a frase:
EDITAL LAB 05/2020 – Recurso.
LISTA APRESENTADA EM ORDEM ALFABÉTICA DOS NOMES
ID

PROPONENTE

1551

Alice Ribeiro Santos
Pereira
Ana Olivia Alves

Ponto dos
Volantes
Fama

Invalidado

2041

Ana Paula Amaral
Gonçalves

Muzambinho

Invalidado

1662

Anilza Queiroz
Teixeira

Paula
Cândido

Invalidado

Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural (o documento
anexado é duplicata do comprovante de residência).

1770

Antonieta Maria Del
Gaudio Bocoli
Celenise Maria Dos
Santos Diogo

Muzambinho

Invalidado

Andradas

Invalidado

Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Não apresentou auto declaração OU comprovante de atuação válido. Apresentou
numero SICAB no formulário de inscrição, mas não enviou documento de
comprovação de inscrição no devido órgão. Documentos de identificação válido.
Comprovante de residência está em nome de terceiros, mas não apresentou
comprovação de parentesco.

Cristiana Do Carmo
Geraldo
Cristina Aparecida
De Paula
Daphine Stefania
Vieira
Dejanira De Souza
Gonçalves

Paula
Cândido
Diamantina

Invalidado

Ouro Preto

Invalidado

Jequitibá

Invalidado

Denise Barbosa
Voltan
Denise Freitas
Ferreira Barreto

Belo
Horizonte
Barra Longa

Invalidado

Comprovante de residência protegido por senha.

Invalidado

Não é possível visualizar o nome completo do proponente no documento enviado
referente ao comprovante de residência.

1890

Dirlei Maria Tinos

Muzambinho

Invalidado

1844

Edgar Melo
Vasconcelos

Muzambinho

Invalidado

543

Edna Ferreira De
Oliveira Paulon
Elisângela Luiza
Alves Da Silva

Belo
Horizonte
Muzambinho

Invalidado

Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Não apresentou auto declaração OU comprovante de atuação válido. Apresentou
numero SICAB no formulário de inscrição, mas não enviou documento de
comprovação de inscrição no devido órgão.
Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

Invalidado

O proponente apresentou comprovante de residência no nome de terceiros, sem
documento auxiliar com comprove ligação ou parentesco com a proponente. Na
comprovação de atuação efetiva no setor cultural, proponente apresentou
autodeclaração sem assinatura.

1484

Elizete Francisca
Dos Santos

Caraí

Invalidado

Ausência de documentos obrigatórios - não apresentou comprovante de residência
e comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

1657

Erli Alves Matias De
Araujo
Estela Maria
Henrique
Fabiana Ferreira

Almenara

Invalidado

Araguari

Invalidado

De com o item III do Edital LAB, 05/2020, faltou declaração do responsável pelo
comprovante de residência.
Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

São Lourenço

Invalidado

2135

1872

1658
1675
1650
1471

1546
2044

2120

555
1794

MUNICÍPIO

SITUAÇÃO

Invalidado

Invalidado

MOTIVO
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Comprovante de residência em nome de terceiros, sem documentação auxiliar que
comprove parentesco ou ligação com a proponente, com data de emissão anterior
a 01/03/2020.
Proponente enviou Carteira SICAB como arquivo referente ao 1 - Documento oficial
de identificação do candidato a credenciamento que contenha Foto, CPF e
Assinatura. Todavia, o documento não apresenta o RG, além de ser válido apenas
com a apresentação do RG. Ademais, o documento enviado pelo proponente
referente ao comprovante de residência não consta o nome da rua.

Os documentos obrigatórios enviados não estão no nome do candidato ao
credenciamento.
A fotografia de objetos de artesanato anexada não comprova o vínculo da
proponente à atividade artesanal.
De com o item III do Edital LAB, 05/2020, faltou cópia digital do CPF e declaração de
atuação.
Invalidado por não apresentar comprovante de atuação com dados condizentes
com os dados do proponente, por não apresentar o comprovante de residência em
seu nome ou com declaração assinada pelo titular do comprovante entregue, e não
apresentar o documento de identificação condizente com o nome do proponente.

Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.

1792

Iraci Malta De
Almeida
Itarlei Da Silva
Afonso

Pedra Azul

Invalidado

Muzambinho

Invalidado

Ivanilda Russi
Machado
Ivone Maria De
Sousa Diniz

Muzambinho

Invalidado

Pedro
Leopoldo

Invalidado

1656

Jacira Rosa Da Silva

Jequitibá

Invalidado

2131

Jair Dionisio De
Souza
Jaqueline Pinto
Cavalcante
Juscinei Teixeira De
Oliveira

Sacramento

Invalidado

Almenara

Invalidado

São João das
Missões

Invalidado

1856

Lauira Garcia Da
Silva

Muzambinho

Invalidado

1969

Luciene Crispim Dos
Santos
Luiz Henrique De
Souza Silva

Santana do
Paraíso
São João das
Missões

Invalidado

Lyzianne Ap De
Souza Braga
Magda De Fatima
Baracho Ferreira

Juiz de Fora

Invalidado

Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

Diamantina

Invalidado

O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo e não apresentou a comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

Maguida Freitas
Souza Botelho
Marcia Soares Dos
Santos
Maria Alves Muniz

Palmópolis

Invalidado

Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

Belo
Horizonte
Ponto dos
Volantes

Invalidado

2057

Maria Angelica
Albino Dias

Belo
Horizonte

Invalidado

1474

Maria Aparecida De
Morais Da Cruz

Ouro Branco

Invalidado

Os documentos obrigatórios enviados não estão no nome do candidato ao
credenciamento.
Para comprovação de atuação na área cultural, a proponente apresentou uma ficha
de cadastro no Sicab, não há data nem número do referido Sicab. Obs: A
proponente não assina.
O proponente apresentou comprovante de residência no nome de terceiro, mas
não foi possível comprovar o parentesco ou a ligação direta deste terceiro com o
proponente.
Invalidado por não apresentar o comprovante de residência em seu nome ou
declaração assinada pelo titular do comprovante.

1648

Maria Aparecida De
Souza
Cláudia Cecilia
Favato

Paula
Cândido
Belo
Horizonte

Invalidado

Maria Da Conceição
Dias
Maria Das Dores
Alves De Andrade
Maria Aparecida De
Lima Andre

Belo
Horizonte
São João do
Paraíso
Betim

Invalidado

1893

Maria Das Dores
Gonçalves

Muzambinho

Invalidado

1988

Francisco
Badaró
Paula
Cândido

Invalidado

2138

Maria Emília Alves
Da Silva
Maria Jose Oliveira

1549

Maria Machado Dias

Ipatinga

Invalidado

1458

Maria Pereira Da
Silva Rodrigues
Marilene Valente
Teixeira

Minas Novas

Invalidado

Paula
Cândido

Invalidado

Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural (o documento
anexado é duplicata do comprovante de residência).

1687

Neli Silva Pego

Veredinha

Invalidado

Não apresentou documento de identificação válido.

2036

Neuza Maria Amaral

Muzambinho

Invalidado

Proponente enviou Carteira SICAB como arquivo referente ao 1 - Documento oficial
de identificação do candidato a credenciamento que contenha Foto, CPF e
Assinatura. Todavia, o documento não apresenta o RG, além de ser válido apenas
com a apresentação do RG. Ademais, o documento enviado para comprovação de
atuação no setor cultural é inválido, não sendo possível atestar a atuação efetiva no
setor cultural do proponente. Foi enviado uma única fotografia em que não é
possível verificar se se trata do proponente, assim como não é possível verificar se
o proponente atua há pelo menos um ano na área cultural.

1633

1905
1846

1527
1981

1979

1460
2231

546
2048
2144

541

1557
1556
551

1670

Invalidado

Invalidado

Invalidado

Invalidado
Invalidado

Invalidado

Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
De com o item III do Edital LAB, 05/2020, faltou declaração do responsável pelo
comprovante de residência, o documento de identidade não apresenta o numero
do CPF.
Invalidado por não apresentar comprovante de residência em seu nome ou com
declaração assinada pelo titular do comprovante enviado.
Não apresentou auto declaração OU comprovante de atuação válido. Apresentou
numero SICAB no formulário de inscrição, mas não enviou documento de
comprovação de inscrição no devido órgão.
De com o item III do Edital LAB, 05/2020, faltou declaração do responsável pelo
comprovante de residência.
Comprovante de endereço anterior a 1º de março de 2020.
Comprovante de residência em nome de terceiros, mas não apresentou
comprovação de parentesco.
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo e não apresentou a comprovação de atuação efetiva no setor cultural.
Não apresentou auto declaração OU comprovante de atuação válido. Apresentou
numero SICAB no formulário de inscrição, mas não enviou documento de
comprovação de inscrição no devido órgão.
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo e não apresentou a comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

De com o item III do Edital LAB, 05/2020, faltou declaração de comprovação de
atuação.
A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
Ausência dos itens: I - carteira SICAB, III - Comprovante de endereço e IV
comprovação efetiva de atuação no setor (autodeclaração veio sem assinatura).
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Comprovante de residência em nome de terceiros, mas não apresentou
comprovação de parentesco.
A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
Ausência: item II - Faltou o verso do documento de identificação e o CPF, ítem III Comprovante de residência não está em nome da proponente e IV comprovante de
atuação efetiva com prazo inferior a 1 ano.
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo e não apresentou a comprovação de atuação efetiva no setor cultural.
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Proponente apresentou apenas uma foto como comprovante de atuação na área,
não sendo possível determinar o tempo de atividade.
Comprovante de residência em nome de terceiros, mas não apresentou
comprovação de parentesco.
Não apresentou comprovação de atuação efetiva no setor cultural.

1870

Pâmella Dos Santos
Diogo

Andradas

Invalidado

Não apresentou auto declaração OU comprovante de atuação válido. Apresentou
numero SICAB no formulário de inscrição, mas não enviou documento de
comprovação de inscrição no devido órgão. Comprovante de residência em nome
de terceiros, mas não apresentou comprovação de parentesco.

1475

Priscila Maria
Barbara Dias
Raiane Daliane De
Paula
Rita De Cássia
Ferreira Pereira
Rosana Maria Alves

Congonhas

Invalidado

Diamantina

Invalidado

Paula
Cândido
Muzambinho

Invalidado

Invalidado por não apresentar documentos suficientes que comprovem a atuação
na área cultural.
A fotografia de objetos de artesanato anexada não comprova o vínculo da
proponente à atividade artesanal.
Comprovante de residência está em nome de terceiros, mas não apresentou
comprovação de parentesco.
O proponente apresentou comprovante de residência no nome de terceiros, mas
não foi possível comprovar o parentesco ou a ligação direta deste terceiro com o
proponente. Para além disso, o documento enviado para comprovação de atuação
no setor cultural é inválido, não sendo possível atestar a atuação efetiva no setor
cultural do proponente. Foi enviado uma única fotografia em que não é possível
verificar se se trata do proponente, assim como não é possível verificar se o
proponente atua há pelo menos um ano na área cultural.

1478

Sirlene Lopes De
Souza

Turmalina

Invalidado

1481

Ivete Borges Da
Silva

Diamantina

Invalidado

1476

Rosemary Rodrigues
Brandi

Governador
Valadares

Invalidado

1691

Sandra Regina
Pereira Paulino

Datas

Invalidado

1485

Crescencio
Rodrigues Da Silva

Diamantina

Invalidado

1482

Sebastião Cardoso
Vieira
Sheila Ferreira
Campos Rosemberg

Almenara

Invalidado

Rubim

Invalidado

1759

Sheila Rola Carneiro

Barra Longa

Invalidado

1855

Silvana Alves De
Alcântara

Poços de
Caldas

Invalidado

1511

Silvana Vannucci De
Castro
Alcione Aparecida
Mendes

Belo
Horizonte
Conceição do
Mato Dentro

Invalidado

Comprovação de atuação efetiva no setor cultural não abre.

Invalidado

1510

Lucielia Dias Correia

Almenara

Invalidado

1632

Simara Aparecida
Marques Bernardes

Muzambinho

Invalidado

2132

Thaisa De Cassia
Brumano Teixeira
Rocilda Correa
Figueiredo

Santa Luzia

Invalidado

Muzambinho

Invalidado

Thaliane Mendes
Souza Guerra
Valmir Nazareno De
Faria

Belo
Horizonte
Muzambinho

Invalidado

2039

Vânia Aparecida
Salis Moreira

Diamantina

Invalidado

A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo.
A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo.
Não há documento oficial de identificação listado como válido pelo edital e o
comprovante de endereço está em nome de terceiros, mas não apresentou
comprovação de parentesco.
Não é possível carregar os arquivos das imagens dos documentos anexados pela
proponente.
A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo.
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Não apresentou auto declaração OU comprovante de atuação válido. Apresentou
numero SICAB no formulário de inscrição, mas não enviou documento de
comprovação de inscrição no devido órgão.
O documento enviado pelo proponente referente ao comprovante de residência
não consta a data de emissão, não sendo possível verificar se o documento foi
emitido em data posterior à 1º de março de 2020.

1972

Vânia Gomes
Câmara
Vânia Maria Ferreira
Ribeiro

Belo
Horizonte
Esmeraldas

Invalidado

1680
1600
2032

2028

1506

1891

1910
1861

2043

Invalidado

Invalidado

Invalidado

A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo e não apresentou documento de identificaçã.
A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo.
Invalidado por não apresentar comprovante de residência em seu nome ou com
declaração assinada pelo titular do comprovante enviado.
Cadastro não homologado pelo Estado e validado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - SEDE, com base no SICAB, até o dia 30/09/2020,
conforme item 3.2. do Edital.
A documentação está incompleta e não atende aos critérios da cláusula 3 do edital:
O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo.
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
O proponente apresentou comprovante de residência no nome de terceiros, mas
não foi possível comprovar o parentesco ou a ligação direta deste terceiro com o
proponente. Para além disso, o documento enviado para comprovação de atuação
no setor cultural é inválido, não sendo possível atestar a atuação efetiva no setor
cultural do proponente. Foi enviado uma única fotografia em que não é possível
verificar se se trata do proponente, assim como não é possível verificar se o
proponente atua há pelo menos um ano na área cultural.
Ausência de documento obrigatório - não apresentou documento de identificação
válido.
Ausência de documentos obrigatórios - não apresentou cópia de documentos de
identificação e não apresentou comprovante de residência.

O comprovante de endereço em nome de terceiros - não apresentou comprovação
de vínculo.
O arquivo referente ao "1 - Documento oficial de identificação do candidato a
credenciamento que contenha Foto, CPF e Assinatura - Frente e Verso (Nome do
arquivo)" está ilegível. Além disso, o proponente apresentou comprovante de
residência no nome de terceiro, mas não foi possível comprovar o parentesco ou a
ligação direta deste terceiro com o proponente.

2049

Vinícius Rosa Rios

Tiradentes

Invalidado

O documento enviado para comprovação de atuação no setor cultural é inválido,
não sendo possível atestar a atuação efetiva no setor cultural do proponente. Foi
enviado uma única fotografia em que não é possível verificar se se trata do
proponente, assim como não é possível verificar se o proponente atua há pelo
menos um ano na área cultural.

2034

Welington Fonseca
Vieira

Sete Lagoas

Invalidado

Comprovação efetiva no setor cultural danificado, não sendo possível realizar a sua
abertura e, consequentemente, sua verificação.

1649

Zélia Maria Ferreira
Santos

Paula
Cândido

Invalidado

De com o item III do Edital LAB, 05/2020, faltou o verso da carteira de identidade.

