INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1) Sorteios
- Para os titulares empatados nas categorias Cultura Popular e Circo; Arte e Cultura
Negra e Indígena; e Museus será realizado no dia 11/05/2015, às 16:00h, no Cinema
do CIC.
- Para os suplentes será feito, caso haja necessidade, em data a ser confirmada
(conforme item 16.1 do edital).
2) Recebimento de Documentos
Os contemplados deverão encaminhar para o endereço abaixo a documentação
complementar. O prazo é de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do
resultado no sítio da FCC. As cópias da documentação complementar devem ser
legíveis e sem rasuras.
A/C EDITAL ELISABETE ANDERLE DE ESTÍMULO À CULTURA
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3) CND Federal
O item 9.1, inciso II, alíneas "c" e "d" do edital, constituem, atualmente, um único
documento que pode ser solicitado em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm
4) Acesso às notas
- Do próprio proponente: via ofício físico, protocolado junto à Fundação Catarinense
de Cultura ou enviado por Correios com pedido de vistas da nota. Deve conter
indicação de: nome do proponente, nome do projeto, em qual prêmio foi inscrito, CPF,
RG, endereço do proponente ou solicitante. A resposta pode ser enviada por e-mail
(indicar endereço) ou Correio (enviar envelope selado e endereçado para retorno).
- De terceiros: os mesmos procedimentos indicados no item anterior, acrescidos de
justificativa para tal solicitação e qual a destinação da informação ou de autorização
por escrito do real proponente, com firma reconhecida.
** Caso seja enviado pelo Correio, o documento deve ser mandado para:
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5) Resgate dos projetos
- De acordo com o item 16.5 do edital, o proponente deve solicitar via e-mail
elisabeteanderle2014@fcc.sc.gov.br a retirada da proposta.
- O projeto deve ser retirado em cinco dias úteis após mensagem de confirmação de
leitura do e-mail, que será enviada pela COA.
- Caso o solicitante resida fora da Grande Florianópolis, e não possa retirar
pessoalmente o projeto, deve enviar envelope extra selado e endereçado para que a
proposta possa ser remetida ao destinatário, para:
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6) Documentação de suplentes
- Os suplentes não precisam mandar a documentação agora. O prazo passará a contar
no momento que eles forem chamados, se for o caso, conforme o item 16.1 do edital:
16.1. Ocorrendo desistência, impossibilidade de recebimento do Prêmio ou o não
cumprimento das exigências do Edital por parte do proponente selecionado, os
recursos serão destinados a outro proponente, observada a ordem de classificação
estabelecida pela CAS.

