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INSCRIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS NO  
BANCO DE PARECERISTAS 

 
 

1. Os inscritos comporão o Banco de Pareceristas da Secretaria de Cultura e poderão ser 
acionados para prestar serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos 
inscritos em convocatórias públicas e Editais da Secretaria. 

 
2. A inscrição para composição do Banco de Pareceristas não impede que o inscrito participe de 

outros processos de seleção promovidos pela Secretaria de Cultura. 
 

3. Para se inscrever o parecerista deve: 

• Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos; 

• Ter conhecimento e atuação comprovados na(s) área(s) culturais de escolha; 

• Ter acesso a equipamento de informática necessário para realizar a avaliação, com internet, 
bem como ter facilidade no manuseio de downloads, uploads, arquivos de imagens, links, etc; 

• Preferencialmente possuir MEI (PJ) 
 

4. É NECESSÁRIO: 
� Apresentar PELO MENOS 05 (cinco) MATÉRIAS DE MÍDIA reconhecida em seu nome; 
� Apresentar comprovação de experiência na emissão de pareceres e análise de projetos 

culturais;  
� Apresentar comprovação de formação na área escolhida;  
� Verificar se possui os documentos e certidões necessários para a contratação; a documentação 

completa deverá ser entregue impressa na Secretaria de Cultura no ato da contratação. 
 

5. As inscrições ocorrerão somente pela internet mediante inscrição pela Plataforma CulturAZ, 
através do link: http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/260/ 

 
6. Áreas: 

 

• Ação territorial nos bairros 

• Conteúdos digitais 

• Difusão cultural e espetáculos 

• Economia da cultura 

• Formação Cultural/Incentivo à criação 

• Gestão cultural e capacitação 

• Incentivo à leitura 

• Lazer 

• Patrimônio e Memória 

• Outros 

7. Não serão aceitas inscrições por e-mail, nem materiais entregues pessoalmente. 
 
8. Fica sob total responsabilidade do inscrito o conteúdo das informações inseridas na Plataforma 

CulturAZ. 
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9. O valor pago para a prestação de serviço como parecerista é a partir de R$1.500,00, podendo 
variar de acordo com o número de propostas a serem analisadas. 

 
10. Espera-se do parecerista: 

 

• A participação em uma primeira reunião preparatória (de 120 minutos) que antecede à análise 
dos projetos - para ambientação na convocatória e no sistema on line e fornecimento de senha 
de acesso ao sistema e aos projetos;  

 

• A análise individual, realizada em local de sua escolha em sistema online com acesso 
disponibilizado pela SC; 
 

• A participação em, no mínimo, 02 (dois) dias inteiros de reunião para análise coletiva junto aos 
demais membros da Comissão; a quantidade de dias pode variar de acordo com a dinâmica 
estabelecida pela Comissão de Seleção e o número de propostas a serem avaliadas; 
 

• Que além da nota dada a cada critério estabelecido na convocatória, seja apresentada uma 
justificativa sucinta, porém bem embasada; 
 

• O estrito cumprimento dos prazos estipulados pela Secretaria de Cultura. 
 

• Absoluto sigilo relacionado às informações as quais tiver acesso durante o período de análise, 
até a divulgação dos resultados; será pedida a assinatura em termo dando ciência ao pedido de 
sigilo. 

 
11. Todas as reuniões serão agendadas pela Secretaria de Cultura, nas dependências do prédio da 

Secretaria (Praça IV Centenário, 01, Centro, Santo André – prédio da Biblioteca – 3º andar) 
 
12. O credenciamento está aberto por tempo indeterminado. 
 
13. Não será gerada uma lista de aprovados, uma vez que os credenciados ficarão disponíveis no 

Banco de Pareceristas e poderão ser chamados em momento oportuno. 
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