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EDITAL PROAC EXPRESSO Nº 01, 03, 05, 07, 09, 12,13,15,17, 18 e 33/2020  

PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL - ProAC 

 

RETIFICAÇÃO 

 

 

A SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA retifica o item 12.2 (Parâmetros 

Gerais) dos Editais ProAC 01/2020 - Produção e temporada de espetáculos inéditos de 

teatro, 03/2020 - Produção e temporada de espetáculos inéditos de dança, 05/2020 - 

Produção e temporada de espetáculos inéditos para o público infanto-juvenil, 07/2020 - 

Produção de espetáculos circenses, 09/2020 – Produção de exposições inéditas de artes 

visuais, 12/2020 - Gravação de álbuns musicais inéditos e realização de shows de 

lançamento (presenciais e/ou online), 13/2020 - Modernização de museus, arquivos e 

acervos, 15/2020 - Realização de espetáculos e eventos de cultura popular, tradicional, 

urbana, negra, indígena e lgbtqi+ (online e/ou presencial), 17/2020 - Manutenção e 

modernização de espaços culturais independentes, 18/2020 - Produção e publicação de 

obras de ficção para autores com anuência de editoras ou editoras com anuência de 

autores e 33/22020 - Manutenção e ampliação de atividades realizadas por grupos, 

entidades, associações, coletivos e empresas culturais de favelas e comunidades por 

motivo de erro formal. Portanto: 

 

 

Onde lê-se: 

 

12.2. Eventuais esclarecimentos referentes a este Concurso serão prestados: 

 

a) Por e-mail: comunicacaoproaceditais@sp.gov.br 

b) Presencialmente: em dias úteis, das 13 às 17 horas, na Sala 205 do ProAC 

Expresso Edital: Rua Mauá, 51, Bairro Luz, São Paulo/SP. 

 

Leia-se: 

 

 

12.2.  Eventuais esclarecimentos ou dúvidas: 

a) Sobre as informações e conteúdo desse Edital, envie e-mail para: 

comunicacaoproaceditais@sp.gov.br 

1) O prazo para respostas de esclarecimentos e dúvidas encaminhados para o e-

mail mencionado acima é de até 48h. 

2) Serão respondidas as dúvidas enviadas até 48h do último dia das inscrições. 

b) Sobre a utilização da plataforma de inscrição Prosas, acione o botão “suporte” 

localizado na lateral direita em qualquer página do Prosas ou envie um e-mail 

para: contato@prosas.com.br 

Unidade de Fomento à Cultura, em 27 de julho de 2020. 
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