
EDITAL DE PRÉ-CREDENCIAMENTO

001/2022 – CHAMADA PÚBLICA PARA ESCRITORAS E ESCRITORES DE BELÉM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, criada pela Lei Nº 6558 de 09 de

outubro de 1968, e inscrita no CNPJ sob o Nº 05.055.033.0001-52, aqui denominada SEMEC-

BELÉM,  torna  pública  a  abertura  de  CHAMAMENTO PÚBLICO,  para  conhecimento  dos

interessados, que receberá inscrições no período de 01 a 08 de setembro de 2022, para

fins de  PRÉ-CREDENCIAMENTO, de pessoas físicas: escritoras e escritores residentes  na

cidade  de Belém  e seus Distritos,  a  fim de realizar  mapeamento  de  interessados/as  em

participar do processo seletivo de expositores para o estande “MAIRI LEITORA” destinado a

AUTORES BELENENSES ou radicados em Belém e seus Distritos na I FESTA LITERÁRIA

DE BELÉM-FLIBE que ocorrerá no período de 16 a 23 de setembro de 2022, na Fundação

Cultural do Pará, em Belém do Pará.

ANEXOS DESTE EDITAL:

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

ANEXO II - FICHA TÉCNICA DA OBRA 

ANEXO III - TERMO DE ACEITE

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL

ANEXO V- FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE TERCEIROS

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE RECURSO

1. DO OBJETO.

1.1 O objeto deste Edital é o pré-credenciamento de escritores (as) belenenses, residentes

em Belém e seus Distritos, para realização de lançamento ou relançamento de livros de sua

autoria,  no espaço denominado  “Estande Mairí  Leitora” na I  FLIBE,  de acordo com os

termos deste Edital.

1.2. Serão disponibilizadas aos proponentes selecionados, por permissão de uso e de forma

gratuita  para até 100 (cem) escritores,  um estande medindo 4mx4m destinado a autores

paraenses independentes ou não, residentes em Belém/PA e seus Distritos, a ser montado

pela SEMEC no espaço destinado à visitação do público na Fundação Cultural do Pará/FCP

durante a I FLIBE de 16 a 23 de setembro de 2022.
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2. DAS INSCRIÇÕES.

2.1. As   inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 00h00 do dia 01 a 23h59 do

dia 08 de Setembro de 2022, exclusivamente através do e-mail  flibe@semec.pmb.pa.gov.br

com documentação em anexo, devidamente preenchida e assinada e um único arquivo em

formato pdf com até no máximo 5MB, descrevendo no campo ASSUNTO: ESCRITOR-Nome

completo-CPF (do proponente).

2.2. Os  proponentes  devem  encaminhar  preenchida  e  assinada  a  Ficha  de  Inscrição

(Anexo I), Ficha técnica da obra (Anexo II) acompanhada de portfólio - biografia, capa do livro

em alta  definição,  foto  do  (a)  autor(a)  e  Termo  de  Aceite  (Anexo  III),  cópia  simples  da

identidade e comprovante de residência em seu nome (caso não haja, preencher ficha de

declaração de residência de terceiros com assinatura do titular do imóvel reconhecida em

cartório).  A  verificação  e  análise  dos  documentos  enviados  no  ato  da  inscrição  serão

realizadas por  comissão formada por  servidores da SEMEC, que procederá conforme os

critérios de participação estabelecidos no presente Edital. 

2.3.Todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser verídicas e atualizadas.

Não serão aceitas propostas de credenciamento entregues via protocolo na sede da SEMEC,

materiais postados via correios, ou em desacordo com as condições deste edital. 

2.4.A inscrição poderá ser realizada pelo autor, coautor ou responsável legal pela obra, desde

que atenda aos requisitos deste credenciamento.

2.5.O ato  de inscrição pressupõe plena concordância  dos termos,  cláusulas  e  condições

deste  edital  e  de  seus  anexos,  que  passarão  a  integrar  as  obrigações,  bem  como  a

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo

aceita,  sob  qualquer  hipótese,  alegação  de  seu  desconhecimento  em  qualquer  fase  do

procedimento administrativo e execução dos serviços.

2.6 O/A autor/a credenciado/a poderá comercializar pessoalmente sua(s) obra(s), somente no

dia e horário do seu lançamento ou sessão de autógrafos, determinado pela coordenação do 

evento.

2.7  O  valor  arrecadado  com  a  venda  de  livros  será  integralmente  destinado  ao  autor/a

credenciado/a, sem nenhum ônus para o/a escritor/a.

3. DO PROCESSO SELETIVO:

3.1. O processo seletivo se dará em duas fases:

3.1.1. Primeira fase de Habilitação da Inscrição. Será realizada por comissão formada por
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servidores da SEMEC que farão a verificação dos documentos enviados no ato da inscrição e

análise dos seguintes critérios: autor(a) de literatura infantil, juvenil e adulta, autores de livros

acadêmicos  e  técnicos  pedagógicos  e  temáticos  sobre  diversidades:  movimento  negro,

indígena, inclusão, LGBTQI+ e feminismo, residente em Belém e seus Distritos.

3.1.2. Segunda fase, a Classificação de escritoras e escritores residentes na cidade de

Belém e seus Distritos, dentre os participantes habilitados, será feita por meio de 07 (sete)

sorteios, no salão Paulo Freire, no dia  12 de setembro, às 10h, observando o princípio da

bibliodiversidade, a partir da seguinte ordem:

a) 1º Sorteio: Cota de 10% (dez por cento) do total de vagas para os candidatos negros,

totalizando 10 (dez) vagas;

b) 2º Sorteio: Cota de 10% (dez por cento) do total de vagas para pessoas com deficiências

(PCD), totalizando 10 (dez) vagas;

c) 3º Sorteio: Cota de 10% (dez por cento) do total de vagas para indígenas, totalizando 10

(dez) vagas;

d) 4º Sorteio: Cota de 10% (dez por cento) do total de vagas para pessoas idosas (a partir de

60 anos), totalizando 10 (dez) vagas;

e) 5º Sorteio: Cota de 10% (dez por cento) do total de vagas para escritores mirim(crianças

até 12 anos), totalizando 10 (dez) vagas;

f) 6º Sorteio: Cota de 10% (dez por cento) do total de vagas para pessoas da comunidade da

LGBTQI+;

g) 7º Sorteio: 50% (cinquenta por cento) do número total de vagas para ampla concorrência

observando  a  paridade  de  gênero  de  50%  (cinquenta  por  cento)  para  homens  e  50%

(cinquenta por cento) para mulheres. Em caso de não preenchimento das vagas destinadas

às cotas, estas serão remanejadas à ampla concorrência.

3.2. O processo  de  habilitação  será  conduzido por  03  (três)  servidores,  designados pela

Secretária Municipal de Educação tendo como atribuições:

3.2.1. Conferir  os  documentos  e  emitir  parecer  técnico  circunstanciado  por  pretendente

quanto ao preenchimento dos requisitos;

3.2.2 Receber, examinar e decidir sobre os pedidos de recurso referente à avaliação;

3.2.3  Examinar e decidir sobre os pedidos de impugnações e outras consultas sobre este

edital;

3.2.4 Elaborar e consolidar a lista de selecionados;

3.2.5 Encaminhar o processo à autoridade superior para homologação;

3.2.6  Receber  denúncias  e  adotar  as  providências  administrativas  para  efetivar  as
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consequências delas decorrentes;

3.2.7 A Comissão publicará no site  http://agenciabelem.com.br/, bem como no Diário Oficial

do Município,  o presente edital  de pré-credenciamento e o resultado final  deste processo

seletivo dos proponentes que atenderem às exigências deste Edital.  A relação preliminar,

contendo  os  nomes  dos  proponentes  habilitados,  passível  de  recursos,  será  publicada

somente no site http://agenciabelem.com.br/ .

3.2.8 Da relação preliminar caberá recurso, no prazo de 01 (um) dia, contados a partir da

divulgação no no site http://agenciabelem.com.br/, o qual poderá ser interposto por meio do e-

mail: flibe@semec.pmb.pa.gov.br, através do formulário de recurso (anexo vi)

Após a realização da análise dos recursos, na fase de habilitação e classificação de Seleção

de Escritores,  em até 03 (três)  dias úteis,  será consolidada a relação de selecionados e

encaminhada  para  homologação  do  resultado  pela  Senhora  Secretária  Municipal  de

Educação, em seguida publicada no site  http://agenciabelem.com.br/ e no Diário Oficial do

Município.

3.3 Após os sorteios dos classificados, será realizado sorteio para estabelecer uma lista de

espera,  segundo  a  ordem  crescente  dos  sorteados,  com  até  20  (vinte)  autores  não

credenciados  para  possível  segunda  chamada,  em  caso  de  desistência  ou

descredenciamento em função de transgressão de regras contidas neste edital.

4. DO LANÇAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DAS OBRAS

4.1 Os lançamentos e sessão de autógrafos ocorrerá no estande da SEMEC, denominado

“ESTANDE MAIRI LEITORA”, que tem 16m² (DEZESSEIS METROS QUADRADOS) de área,

e poderão ser realizados por até 3 (três) escritores simultaneamente a cada 1 (uma) hora.

4.2.  Cabe à SEMEC a organização e  a definição dos dias  e horários  de exposição dos

lançamentos e sessão de autógrafos .

4.3.  No  evento  de  lançamento,  o/a  autor/a  credenciado/a  terá  direito  à  mesa  e  a  duas

cadeiras.

4.4 O(a) credenciado(a) é responsável por levar e por retirar as obras para comercialização

nos dias e horários agendados.

4.5.É vedado ao autor/a a cessão ou transferência do lançamento da sua obra para outro/a

autor/a.

4.6.Cada autor deverá fornecer, à SEMEC, 01 (um) exemplar de cada título comercializado

durante o evento para serem destinados às bibliotecas escolares ou de base comunitária  na

cidade de Belém e seus Distritos.

Av. Governador José Malcher, 1291 – CEP: 66060-230 – Belém (PA)

E-mail: died.sismube@semec.pmb.pa.gov.br



5. DO CRONOGRAMA

Etapa Data Inicial Data Final

Inscrições 01/09/2022 08/09/2022

Análise da documentação e Publicação

do

resultado dos habilitados

09/09/2022 10/09/2022

Período de recurso 11/09/2022 11/09/2022

Sorteio dos credenciados e lista reserva 12/09/2022 12/09/2022

Resultado final de credenciados 13/09/2022 14/09/2022

Eventos de lançamento 16/09/2022 23/09/2022

6. DISPOSIÇÕES FINAIS.

6.1. A SEMEC poderá  alterar  ou  revogar  o  presente  credenciamento,  a  qualquer  tempo,

desde que justificadamente.

6.2. Serão automaticamente desclassificadas as obras que desrespeitarem leis ambientais,

mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, afrodescendentes, povos indígenas, povos

ciganos ou outros povos de comunidades tradicionais, população de baixa renda, pessoas

com deficiência, diversidades de orientação sexual ou que expresse qualquer outra forma de

preconceito,  racismo ou discriminação ou de incentivo ao uso abusivo de álcool  e outras

drogas.

6.3  A  DIED/SEMEC  disponibiliza  o  telefone   (91)  3075-5428  e  e-mail:

died.sismube@semec.pmb.pa.gov.br  ,   no horário de 9h às 17h, para informações.

MÁRCIA MARIANA BITTENCOURT BRITO

Secretária Municipal de Educação de Belém
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo:
CPF: Data de Nascimento:
Nome Artístico:
E-mail: Telefone:
Etnia:
Gênero:
PCD ( ) Não ( ) Sim. Qual?                                                                                        
Categoria a qual concorre:
( ) Pessoas negras ( )PCD's
( ) Pessoas indígenas ( ) Pessoas idosas
( ) Crianças
( ) LGBTQI+
( ) Ampla concorrência.
Preferência de horário para exposição:
( ) Manhã
( ) Tarde
( ) Noite
Número de obras publicadas:                                                                                           
Público-alvo das publicações:

Principais obras publicadas com os respectivos anos:

Temáticas e gêneros abordados:
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Breve sinopse da sua trajetória como escritor/a (resumo de no mínimo de 5 linhas, máximo de 10 
linhas):
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ANEXO II – FICHA TÉCNICA DA OBRA

1. DADOS DO(S) LIVRO(S) PARA LANÇAMENTO E/OU 

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS:

1.1. Título:

1.2. Autor (es):

1.3. Editora:

1.4. Ilustrador/a ( se houver):

1.5. ISBN (se houver):

1.6. Gênero da obra:

( ) Literatura (poesia, prosa,romance, cordel, contos, entre outros 

(   ) Literatura Infanto / juvenil

(  ) Acadêmico / científico

(  ) Técnicos-pedagógicos

Temáticas de diversidade cultural : ( ) Literatura afrobrasileira ( ) Literatura

Indigena ( ) Literatura Feminista ( ) Literatura inclusiva ( ) Outro. 

Qual? __________________________________________________________

1.7. Público-alvo:

1.8. Contém recursos de acessibilidade? Qual?

1.9. Breve sinopse (resumo de no mínimo de 5 linhas, máximo de 10 linhas):

Belém, ...../...../...........

Assinatura do Autor
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ANEXO III 

TERMO DE ACEITE

Eu,                                                                                                         , portador(a) do RG

                                                  e do CPF                                                                     .

declaro para os devidos fins que.

● Todas as informações prestadas no formulário de inscrição são verdadeiras.

● Todos os trabalhos expostos são de autoria  própria  ou devidamente registrados seus

direitos autorais e comerciais.

● Aceito os termos do edital do chamamento público de escritores para a Festa Literária de

Belém- FLIBE 2022.

 Autorizo uso da minha imagem para fins de registro e divulgação da FLIBE 2022.

Belém, ......... de 2022.

Nome e assinatura do/a escritor/a
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ANEXO IV

FESTA LITERÁRIA DE BELÉM 

DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL

NOME DA OBRA:                                                                                                              

AUTOR/ES:                                                                                                                          

REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                   

IDENTIDADE DO REPRESENTANTE:                                                                                  

CPF DO REPRESENTANTE:                                                                                             

ENDEREÇO DO REPRESENTANTE:                                                                                 

E-MAIL DO REPRESENTANTE:                                                                                        

TELEFONE DO REPRESENTANTE:                                                                                 

Os  declarantes  abaixo  assinados,  integrantes  do  grupo  artístico,  elegem  a  pessoa

indicada  no  campo  “REPRESENTANTE”  como único  representante  no  edital  de  Pré-

credenciamento no 2.4, da SEMEC, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos os

procedimentos exigidos nas diferentes etapas do edital, inclusive assinatura dos contratos

com a SEMEC, troca de comunicações,  podendo assumir  compromissos,  obrigações,

transigir,  receber  pagamentos  e  dar  quitação,  renunciar  direitos  e  qualquer  outro  ato

relacionado ao referido certame.

Os  declarantes  informam  que  não  incorrem  em  quaisquer  das

vedações do item de participação previstas para I Festa Literária de

Belém - FLIBE

Local e data:                                                                                      

N
º

NOME DO/S 
AUTOR/ES

R
G

C
PF

ASSINATURA
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Eu,

                         ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE 

TERCEIRO

,

(nacionalidade)                                  , (estado civil)                                          , residente e

domiciliado no endereço                                                                                  , (comprovante

de endereço em anexo), com RG n.º                                                           , CPF

n.º                                                                    ,  DECLARO  por  meio  deste  documento  infra-

assinado, com o objetivo de comprovação de residência, na cidade de Belém/Pará, para

inscrição no processo de pré-credenciamento de escritores (as) na FLIBE - 2022, que

o (a) Sr. (a)                                                                    ,

(nacionalidade)                                                  , (estado civil)                                                ,  RG

n.º                                                        (escreva o número do RG do terceiro aqui), CPF n.º

, é

meu/minha                                                                 (coloque o grau de parentesco aqui ou

se é inquilino) reside e é domiciliado no endereço supracitado.

Belém, (dia) de (mês) de (ano).
(assinatura do declarante) (assinatura do terceiro)

(nome completo do declarante) (nome completo do terceiro) 

(CPF do declarante) (CPF do terceiro)
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ANEXO VI

FORMULÁRIO DE RECURSO

PRÉ-CREDENCIAMENTO DE ESCRITOR I FESTA LITERÁRIA DE BELÉM

Prezados(as)Senhores(as),Eu, __________________________________________________

inscrito(a) no Edital de Pré- Credeciamento 001/2022 - Chamada Pública para escritoras e 

escritores de Belém no CPF sob o nº           , venho através deste, interpor RECURSO contra 

decisão proferida pela Comissão Organizadora do processo.

1. Fase do Pré-credenciamento:
(  ) Habilitação (  ) Classificação

2. Razões do recurso:

3. Justificativa fundamentada:

4. Pedido:

Local e Data:                                                        

Assinatura do Candidato
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REGULAMENTO I FESTA LITERÁRIA DE 

BELÉM

1. NFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Realizador: Secretaria Municipal de Educação de Belém.

1.2 Local: Fundação Cultural do Pará / FCP/PA.

1.3 Período: 16 a 23 de setembro de 2022.

1.4 Horário: 09h às 21h.

1.5 Montagem: Período 15 e 16/09/2022 - horário: 08h às 17h.

1.6 Entrada do Material do Expositor: 15 e 16/09/2022.

1.7 Desmontagem: 24/09/2022 / horário: 10h às 15h.

2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

2.1 DA SEMEC/BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ:

2.1.1.Ceder sem ônus ao expositor, estande montado com a seguinte estrutura básica:

Piso: revestimento de carpete aplicado sobre o piso, com fita dupla face;

Paredes: painéis TS de 2,20m de altura, dispostos de forma modulada sobre perfis de 

alumínio;

Prateleiras: confeccionadas em madeira ou material similar, apoiadas sobre mãos francesas, 

num total de uma por estande.

Iluminação: 1 spot de 100W para cada 3m² de área;

Tomada: 1 por estande;

Mobiliário: 1 balcão (altura 75cm com projeção de bancada de 30cm) e 1 banqueta;

Identificação: placa padronizada em spider de 2,00m x 1,00m, contendo o nome fantasia do 

expositor, com até 15 caracteres, sem logotipia. Disponibilizar serviços de vigilância para a 

área externa dos estandes, durante o período de funcionamento e quando estiver fechada ao 

público;

2.1.2 Ficará isenta de responsabilidade no caso de furto no interior dos estantes, durante o

funcionamento da Feira;

2.1.3Fornecerá crachás;

2.1.4Ficará responsável pela limpeza diária das áreas comuns de circulação;

2.1.5Legalizar o evento junto aos órgãos públicos competentes;

2.1.6Promover e divulgar o evento;
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2.1.7  Manter  em funcionamento  serviços  básicos  de  infraestrutura,  tais  como:  recepção,

atendimento, energia elétrica, atendimento de enfermagem, segurança, limpeza das áreas

comuns e sanitários;

2.2.DO ESCRITOR:

2.2.1 Fica vetado a transferência a terceiros, total ou parcialmente, da área cedida;

2.2.2 Só será permitida a exposição e comercialização de livros e outros produtos que 

estejam diretamente ligados ao segmento do livro;

     2.2.3 É vedada a panfletagem fora da área do estande;

2.2.4 A exposição dos materiais deverá ser exclusivamente dentro dos limites da área de seu 

estande, não podendo ser, em hipótese alguma, exposto no chão ou corredores;

2.2.5 É obrigado apresentar  toda estrutura para emissão de notas fiscais ou cupons aos

compradores;

2.2.6 Deverá está presente no local do evento 01h antes da abertura, e o estande deverá

permanecer aberto durante todo o horário do evento, com a presença do titular ou de 01

funcionário permanente da empresa;

2.2.7  A  Semec/Belém  não  se  responsabilizará  pelo  recebimento  de  qualquer  material

destinado aos expositores; durante todo o funcionamento da Festa Literária;

2.2.8 Cada expositor ficará responsável pela limpeza do seu estande, não podendo deixar

nenhum detrito nos corredores de circulação, após a abertura da Festa Literária;

2.2.9  Ficará  responsável  por  todo  o  custo  de  contratação  de  pessoal  de  seu  estande,

observando as normas obrigatórias de registro dos funcionários e conforme determinação do

Ministério do Trabalho;

2.2.10 Os expositores terão até as 15h do dia 16/09/2022 para prepararem seus estandes;

2.2.11 O expositor deverá dar início a retirada dos materiais do seu estande a partir das 21h

do dia 23/09/2022 até às 12h do dia 24/09/2022. Recomendamos que sejam retirados todos

os mostruários e objetos de valor (tvs,  aparelhos de som, computadores etc.),  bem como

objetos de pequeno porte, evitando assim possíveis roubos, furtos, avarias e extravios;

2.2.12  Equipamentos  como  notebook,  celulares,  dinheiro  em  espécie,  entre  outros,  não

poderão permanecer no estande após encerramento de funcionamento da Festa Literária,

pois no caso de perda, o expositor não será ressarcido, a Semec/Belém, Fundação Cultural

do Pará e a segurança contratada, não terão nenhuma responsabilidade;

2.2.13  A  entrada  e  saída  do  material,  quando  a  montagem e  desmontagem,  deverá  ser

acompanhada pela segurança privada do evento;
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2.2.14 É obrigatório o fechamento total do estande após o horário de funcionamento da Festa

Literária. O expositor deverá providenciar uma lona ou material similar, que feche totalmente

a(s) entrada(s) do estande, após o encerramento das atividades do dia;

2.2.15 Terá que deixar a área de circulação livre dentro do estande;

2.2.16  Como  contrapartida  à  cessão  gratuita  do  estande,  o  expositor  deverá  doar  à

Semec/Belém, o correspondente a 10% (dez por cento) do volume de livros vendidos, para

serem destinados à bibliotecas escolares da Semec/Belém;

2.2.17  Qualquer  eventual  dano  ao  patrimônio,  seja  dos  estandes  ou  do  ambiente  da

Fundação  Cultural  do  Pará,  e  apurado  a  responsabilidade,  será  solicitado  ressarcimento

financeiro do expositor para a cobertura do eventual prejuízo.

MÁRCIA MARIANA BITTENCOURT

Secretária Municipal de Educação de Belém
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