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PRORROGAÇÃO DE EDITAL  
SELEÇÃO DE GRUPOS DE FOLIAS DE REIS 

 

OBJETO: SELEÇÃO DE GRUPOS DE FOLIA DE REIS PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE 

FOLIA DE REIS (35ª EDIÇÃO) DO SESC PARANÁ 

 

O Serviço Social do Comércio – Sesc Paraná, por meio do seu Diretor Regional 

interino, Sr. Emerson Sextos, no uso de suas atribuições, torna público a 

prorrogação do prazo de inscrições e alteração de data de apresentação do 

Edital de Seleção, cujo objeto é a seleção de grupos de Folia de Reis para o 

Festival de Folia de Reis (35ª Edição) do Sesc Paraná, nos seguintes termos: 

 

Cláusula 1ª: Prorroga-se a cláusula 4ª “Cronograma”, subitem 4.1 para que 

onde lê-se:  “Inscrições: de 05 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017”,  

leia-se: “Inscrições: de 05 de dezembro de 2016 a 27 de janeiro de 2017”. 

 

Cláusula 2ª: Prorroga-se a cláusula 4ª “Cronograma”, subitem 4.2 para que 

onde lê-se:  “Divulgação de resultados no site www.sescpr.com.br: até o dia 27 

de janeiro de 2017”,  leia-se: “Divulgação de resultados no site 

www.sescpr.com.br: até o dia 13 de fevereiro de 2017”. 

 

Cláusula 3ª: Prorroga-se a cláusula 6ª “Das Inscrições”, subitem 6.1 para que 

onde lê-se:  “A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período de 05 de 

dezembro de 2016 a de 13 de janeiro de 2017”,  leia-se: “A inscrição é 

gratuita e deverá ser realizada no período de 05 de dezembro de 2016 a de 

27 de janeiro de 2017”. 

 

Cláusula 4ª: Prorroga-se a cláusula 8ª “Da Avaliação e Seleção dos Grupos”, 

subitem 8.5 para que onde lê-se:  “Essa lista será publicada oficialmente no 

site do SESC Paraná (www.sescpr.com.br) até o dia 27 de janeiro de 2017”,  

leia-se: “Essa lista será publicada oficialmente no site do SESC Paraná 

(www.sescpr.com.br) até o dia 13 de fevereiro de 2017”. 
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Cláusula 5ª: Prorroga-se a cláusula 8ª “Da Avaliação e Seleção dos Grupos”, 

subitem 8.8 para que onde lê-se:  “O horário de apresentação dos participantes 

selecionados ficará a critério da Comissão Organizadora, que fará a divulgação 

a partir do dia 27 de janeiro de 2017”,  leia-se: “O horário de apresentação 

dos participantes selecionados ficará a critério da Comissão 

Organizadora, que fará a divulgação a partir do dia 13 de fevereiro de 

2017”. 

 

Cláusula 6ª: Retifica-se a cláusula 4ª “Cronograma”, subitem 4.3 para que 

onde lê-se:  “Datas de apresentação: 12 de fevereiro de 2017”,  leia-se: 

“Datas de apresentação: 18 de fevereiro de 2017”. 

 

Cláusula 7ª: Retifica-se o ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO para que 

onde lê-se: “Presença de todos os integrantes inscritos na apresentação do 

grupo durante o Festival de Folia de Reis – 35ª Edição, no dia 12 de fevereiro 

de 2017...”, leia-se: “Presença de todos os integrantes inscritos na 

apresentação do grupo durante o Festival de Folia de Reis – 35ª Edição, 

no dia 18 de fevereiro de 2017...”. 

 

Cláusula 8º: Fica prorrogado o período de inscrições até o dia 27 de 

janeiro de 2017, alterando-se a data da divulgação dos grupos 

selecionados para o dia 13 de fevereiro de 2016 e a data de apresentação 

para 18 de fevereiro de 2016.  

 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas, termos, condições e obrigações, 

aqui não expressamente modificadas, que formará com esta errata um todo, 

único e indivisível, para todos os fins.  

 

 

Curitiba, 09 de janeiro de 2017 

 

 

Emerson Sextos 

Diretor Regional interino do Sesc Paraná 


