
 

 

 

PROJETO OCUPAÇÃO SESC – EDITAL
EVENTO: EDITAL DE CHAMAMENTO
PROFISSIONAIS DE ARTE, CULTURA

 
Considerando a realização: 

 

EDITAL CLAQUE- PROJETO OCUPAÇÃO
O Edital foi lançado oficialmente:
Data: 19 DE MAIO DE 2021 
 Período de inscrição: 01 de junho a

 Divulgação dos resultados: 30

 Número de inscritos – 1455 produtos
 Número de selecionados – 600

 
O edital previa na sua ficha de 
Google meet, mas de acordo com orientação do nosso departamento de T.I, a partir de agosto de
2021 as ações por essa plataforma passam a ter um tempo limitado de e /ou para maior tempo de
acesso faz-se necessário à contratação de assinatura da plataforma. Diante do exposto entendemos
que para melhor desenvolvimento da logística da programação, sem impactos para programação e
para o orçamento previsto para o projeto alteraremos

O Serviço Social do Comércio
simplesmente DR/SESC/GO, torna

 

Na ficha de inscrição do Edital: 

 
Onde lê-se 
16. Quais plataformas serão utiliz
( ) Google Meet 

( ) Canal Youtube Sesc GO 
 

Leia-se: 
16. Quais plataformas serão utilizadas para desenvolver e veicular sua proposta?
( ) Teams 

( ) Canal Youtube Sesc GO 
A informação de alteração da mudança
selecionados no edital. 

 
 

 
 
 

ERRATA 

EDITAL CLAQUE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS

CULTURA EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES E LINGUAGENS.

OCUPAÇÃO SESC 
oficialmente: 

junho a 13 de junho às 23h59min de 2020; 

30 de junho de 2021 

1455 produtos culturais 
600 produtos culturais 

O edital previa na sua ficha de inscrição a realização /apresentação dos produtos pela plataforma
Google meet, mas de acordo com orientação do nosso departamento de T.I, a partir de agosto de
2021 as ações por essa plataforma passam a ter um tempo limitado de e /ou para maior tempo de

se necessário à contratação de assinatura da plataforma. Diante do exposto entendemos
que para melhor desenvolvimento da logística da programação, sem impactos para programação e

para o projeto alteraremos a plataforma para o Teams.

Comércio – Sesc, Departamento Regional em Goiás,
torna público para conhecimento dos interessados:

16. Quais plataformas serão utilizadas para desenvolver e veicular sua proposta?

16. Quais plataformas serão utilizadas para desenvolver e veicular sua proposta?

mudança de plataforma será tratada diretamente 

Goiânia,06 de agosto

Diretor Regional Sesc Goiás 

ARTISTAS E 
LINGUAGENS. 

inscrição a realização /apresentação dos produtos pela plataforma 
Google meet, mas de acordo com orientação do nosso departamento de T.I, a partir de agosto de 
2021 as ações por essa plataforma passam a ter um tempo limitado de e /ou para maior tempo de 

se necessário à contratação de assinatura da plataforma. Diante do exposto entendemos 
que para melhor desenvolvimento da logística da programação, sem impactos para programação e 

Teams. 

Goiás, adiante designado 
interessados: 

adas para desenvolver e veicular sua proposta? 

16. Quais plataformas serão utilizadas para desenvolver e veicular sua proposta? 

 com todos os 

06 de agosto de 2021 


