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1ª Errata ao Edital de Residência Sergius Erdelyi
A equipe técnica da Residência Sergius Erdelyi torna público e oficializa a presente “ERRATA” ao
edital mencionado, comunica as seguintes retificações:
No EDITAL:
No subitem 1.3:
1.3 Podem participar do processo de seleção artistas maiores de 18 anos, residentes no Paraná;
No subitem 1.9:
1.9 É vedada a participação de pessoas que estão vinculadas aos seguintes cargos públicos:

a) Membros titulares e suplentes, presentes e futuros, do Conselho Estadual de Cultura
(CONSEC), da Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura
(PROFICE), exceto aqueles que se afastaram antes da aprovação do presente edital;
b) Servidores ativos ocupantes de cargo ou função pública na Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura e nas suas unidades vinculadas, conforme anexo IX.
c) Integrantes das comissões de análise técnica e de mérito dos projetos inscritos neste
edital;
d) Aqueles impedidos por força do disposto no Art. 3o, da Lei no. 17.043/2011
- às pessoas jurídicas, contribuintes do Estado do Paraná, que optarem pela aplicação de
parcelas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS no incentivo a
projetos culturais.
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e) Funcionários públicos que trabalhem nas seguintes unidades vinculadas à Secretaria
de Estado da Comunicação Social e da Cultura – SECC:
- Associação de Amigos do Museu Oscar Niemeyer
- Biblioteca Pública do Paraná
- Casa Andrade Muricy
- Centro Cultural Teatro Guaíra
- Centro Juvenil de Artes Plásticas
- Departamento de Imprensa Oficial do Estado
- E-Paraná Comunicação
- Museu Alfredo Andersen
- Museu da Imagem e do Som do Paraná
- Museu de Arte Contemporânea do Paraná
- Museu do Expedicionário
- Museu Paranaense
- Palco Paraná
- Rede Paraná Educativa
- Sala do Artista Popular
- Conselho Estadual de Cultura
- Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura
- Conselho Estadual do Patrimônio Cultural e Artístico
- Conselho Consultivo do Sistema Estadual de Museus
No subitem 2.1:
2.1 As inscrições são gratuitas e ficarão abertas do dia 20 de maio de 2022 a 30 de junho de
2022;
No subitem 3.1:
3.1 A residência é voltada para artistas emergentes, independentemente da sua idade, e que
estejam em processo de desenvolvimento de suas carreiras.

Permanecem inalteradas as demais disposições.
Curitiba, 20/06/2022.
Equipe Técnica
Residência Sergius Erdelyi
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