
O CONSELHO REGIONAL DE CULTURA DE SAMAMBAIA TORNA PÚBLICO HOJE 17/01/2019, A SELEÇÃO DE 

CANDIDATOS PARA COMPOR LISTATRÍPLICE AOS CARGOS DE GERENTE REGIONAL DE CULTURA E GERENTE DO 

COMPLEXO CULTURAL SAMAMBAIA 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 GERENTE REGIONAL DE CULTURA - O processo para o Cargo de Gerente de Cultura está amparado no que dispõe 

as previsões da Lei Complementar nº 934, de 07 de dezembro de 2017, Lei Orgânica da Cultura. E ainda  no Decreto 

nº 39.467, de 21 de novembro de 2018 que altera o Anexo II do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, que 

aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências. 

1.2 GERENTE DO COMPLEXO CULTURAL SAMAMBAIA - A Indicação ao cargo de Gerente do Complexo Cultural 
Samambaia, por ser vinculado a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, segue o histórico 
contemplado em 2018, quando este Conselho Regional de Samambaia fez a indicação a convite da Secult 
DF, que foi acatada pelo Secretário de Cultura.  Essas ações também fazem parte das  Atribuições dos CRCs, 
no que se referem o Art. 6º da Lei Complementar nº 934 / 2017 (LOC). Assim, esta indicação é de decisão 
Facultativa do Secretário de Cultura. E  sendo Samambaia uma exceção por comportar Cargos de igual 
estatura,  o processo de indicação do Gerente do Complexo Cultural Samambaia obedecerá os mesmos 
critérios do processo de indicação do Gerente Regional de Cultura. 

2. A SELEÇÃO SERÁ REGIDA POR ESTE REGULAMENTO. 

2.1. Esta seleção tem como objetivo, apresentar ao Administrador(a) Regional e ao Secretário de Cultura, Lista 

Tríplice de candidatos capacitados aos cargos de Gerente Regional de Cultura de Samambaia e Gerente do Complexo 

Cultural Samambaia. 

2.2. A seleção de que se trata será feita por plataforma online disponível no blog do Conselho Regional de Cultura 

Samambaia, www.blogccs.wordpress.com . Sendo que, o Formulário que consta em plataforma online será para 

Habilitação e Inabilitação de candidatos, seguindo os critérios específicos inerentes aos cargos. 

2.3. As inscrições e envio de documentações serão exclusivamente online. 

2.4. Após o término das inscrições, o Pleno do Conselho Regional analisará as documentações dos candidatos e 

anunciará os habilitados ao processo. Em seguida convocará Assembléia Geral para votação dos candidatos 

habilitados pela comunidade local e cultural devidamente cadastrada no dia da votação. 

2.5. A Assembléia Geral será realizada em 1 (um) dia, 03/02/2019, das 17h30min ás 20hs, no Complexo Cultural 

Samambaia. 

2.6. A comunidade local ou cultural somente estará habilitada e poderá votar nos candidatos após previamente 

cadastrada com a comprovação individual de residência em Samambaia. 

2.7. Ao término do processo, será enviado a Lista Tríplice dos três candidatos mais votados ao Administrador(a) 

Regional de Samambaia e ao Secretário de Cultura do DF, contendo seus Portfólios e Currículo Vitae para escolha do 

melhor candidato aos cargos. 

2.8. Os candidatos que não se enquadrarem nos quesitos específicos de participação, serão inabilitados. 

2.9. Não caberá recurso contra decisão do Pleno do Conselho sobre a Inabilitação de Candidato, nos termos deste 

chamamento. O Pleno do Conselho poderá decidir, caso aja dúvidas, solicitar esclarecimento ou envio de 

documentação complementar do candidato, que esclareça alguma questão. 

2.9.1 Membros do Conselho Regional de Cultura poderão participar deste processo, mediante RENUNCIA ao Cargo 

de Conselheiro Regional de Cultura. 



2.9.2 O candidato classificado que não estiver em dias com suas Certidões Negativas no prazo para tomar posse ao 

Cargo Público será declarado desclassificado, e será imediatamente convocado outro candidato da Listra Tríplice. 

2.9.3 A cada dois anos o Pleno do CRC Samambaia se reunirá com a integralidade de seus membros para análise das 

atuações dos Gerente Regional de Cultura e Gerente do Complexo Cultural no desenvolvimento das pastas, e 

deliberará sobre a permanência ou não dos Gerentes, e enviará recomendação ao Administrador (a) Regional e ao 

Secretário(a) de Cultura.    

2.9.4 Em caso de recomendação pela substituição dos cargos, será convocada nova eleição nos mesmos termos. 

2.9.5 Em qualquer tempo, o Gerente Regional de Cultura e o Gerente do Complexo Cultural, poderão ser avaliados 

caso apresentem alguma conduta incompatível com a legislação que rege o serviço público, a Lei orgânica da cultura 

(LOC) e o código civil e penal, podendo resultar na sua exoneração, desde que o processo seja acompanhado pelo 

conselho de cultura de samambaia.  

3. DOS QUESITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPAÇÃO 

a) Possuir notório saber artístico-cultural - entende-se por candidato que tenha conhecimento e atuação 

em qualquer área das artes, devendo comprovar no mínimo 2 anos de atuação nas áreas artísticas e 

culturais através do envio em anexo de Portfólio Artístico e Cultural. Esta comprovação deverá acompanhar 

Release com fotos, matérias de jornais, sites e flayers devidamente datados. 

b) Ser morador da respectiva região administrativa e nela atuar - o candidato deverá enviar em anexo 

1(um) comprovante de residência com, no mínimo dois anos em seu nome, ou declaração expedida pelo 

proprietário/locador do imóvel, registrada em cartório, atestando que reside no endereço informado, e 

mais 1(um) comprovante de residência atual, o qual será avaliado pelo pleno do conselho. 

c) Ter Conhecimentos Técnico-administrativos - Entende-se por candidato que possua experiência 

comprovada de no mínimo 1 (um) ano na área da Administração Pública ou Privada, compatível com as 

atividades do cargo que escolha se candidatar. Exemplos: Produção de Editais e Termos de 

Referencia/Projeto Básico, contratos e licitações, tramitação e autuação de processos, gerenciamento de 

recursos financeiros, confecção de documentos oficiais e administrativos, produção e coordenação de 

eventos em geral, relatórios, habilidades técnicas em assessoria geral ou de 

diretoria, noções em informática, etc. 

4. DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  

4.1. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição com envio de documentações exigidas em PDF através 

da Plataforma Online no endereço: www.blogccs.wordpress.com , as duvidas poderão ser encaminhadas para o e-

mail crcsamambaia@gmail.com 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. As inscrições vão do dia 17 de janeiro de 2019 até o dia 25 de janeiro  de 2019 as 23h59min 

5.2. A análise dos Candidatos pelo Pleno do Conselho será realizado no dia 26 de Janeiro de 2019 

5.3. A Convocação de Assembléia Geral e divulgação da lista dos candidatos Habilitados será divulgada no dia 26 de 

janeiro de 2019. 

5.4. A Assembléia Geral para votação dos candidatos habilitados será realizada no dia 03 de fevereiro de 2019, com 

cadastramento individual dos eleitores para votação das 14:00h as 17:00h. A apresentação dos candidatos será das 

17:00h as 17h30min. A votação da Lista Tríplice terá inicio as 17h:30h e finalizará as 20:00h. 



5.5. Cada candidato terá 5 minutos para se apresentarem aos presentes na Assembléia. 

5.6. Os eleitores deverão fazer cadastro prévio no local da Assembléia Geral, no horário determinado. Deverão 

comprovar residência em Samambaia através de: Título de Eleitor de Samambaia, ou, um documento de 

identificação oficial com foto e um comprovante de residência atual de até 6 meses, em seu nome, ou em nome do 

pai ou da mãe ou responsável. Para votar é preciso ter a partir de 16 anos na data da Assembléia. 

5.7. A ASSEMBLEIA GERAL será realizada no endereço: QR 301 conjunto 05 lote 01 Samambaia Sul, Teatro Verônica 

Moreno, Complexo Cultural Samambaia. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. A simples inscrição do candidato já valida como adesão e aceitação às regras deste Regulamento. 

6.2. O Pleno do Conselho Regional de Cultura de Samambaia se reserva ao direito de alterar, suspender , cancelar ou 

prorrogar este edital ou qualquer etapas do processo a seu exclusivo critério, sem que tal implique qualquer  

reclamação ou indenização aos participantes. 

6.3. Os candidatos participantes autorizam o Conselho de Cultura de Samambaia a utilizarem gratuitamente o seu 

nome, e imagem nos veículos de comunicação e mídias digitais por tempo indeterminado. 

6.4. A participação dos candidatos exige o fornecimento de informações pessoais como, o nome, e-mail, número do 

celular, CPF e RG. Serão ainda recolhidos outros dados pessoais dos candidatos que se fizerem necessários. 

6.5. O Conselho de Cultura de Samambaia reserva-se ao direito de alterar o presente regulamento, sem aviso prévio, 

mediante publicação no site oficial do Conselho. Caso necessário, as datas, horários e locais serão substituídos e 

informados por e-mail e telefone aos candidatos. 

6.6. Os casos omissos ao regulamento serão objeto de análise e decisão por parte do Pleno do Conselho de Cultura 

de Samambaia. 


