
 
 
 
RETIFICAÇÃO Nº 003/2020/SGAS 

Ref.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020/SGAS – “Prêmio Ação 

Solidária Paraná: Práticas de solidariedade durante a crise” 

 

Considerando o agravamento da situação pandêmica no Estado do Paraná, conforme 

amplamente noticiado e confirmado pelo Decreto nº 6294/2020; 

Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19; e 

Considerando o apelo a medidas de prevenção, evitando-se, quando possível, 

aglomeração de pessoas, 

 

A Superintendência Geral de Ação Solidária, como coordenadora do “Prêmio Ação 

Solidária Paraná”, no uso de suas atribuições e considerando o Edital de Chamamento 

Público 002/2020/SGAS – “Prêmio Ação Solidária Paraná: Práticas de solidariedade 

durante a crise”, RESOLVE: 

 

I – Retificar o subitem 8.1 do Edital 002/2020/SGAS, a fim de adequar a data prevista 

para a premiação, passando a constar com a seguinte redação: 

 

8.1 As disposições deste Edital observarão o seguinte cronograma: 

Inscrições. 23 de outubro a 23 de novembro de 2020 

Etapa eliminatória (análise 

documental) 
Até dia 24 de novembro de 2020 

Resultado da etapa eliminatória. 24 de novembro de 2020 

Divulgação da composição da 

Comissão de Avaliação para a etapa 

classificatória. 

Até 24 de novembro de 2020 

Etapa classificatória. 25 de novembro de 2020 

Resultado da etapa classificatória e 

divulgação do link que será realizada 

a votação pública. 

26 de novembro de 2020 

Comunicação com os participantes 

das iniciativas finalistas para a 

produção do vídeo. 

26 de novembro de 2020 
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Envio do vídeo pelas iniciativas 

finalistas. 
27 de novembro a 03 de dezembro de 2020 

Divulgação dos componentes do 

Comitê Especial. 
Até 04 de dezembro de 2020 

Etapa final. 05 de dezembro a 12 de dezembro de 2020 

Votação pública. 05 de dezembro a 10 de dezembro de 2020 

Análise do Comitê Especial. 05 de dezembro a 12 de dezembro de 2020 

Resultado da etapa final e anúncio 

das iniciativas vencedoras, em cada 

categoria. 

14 de dezembro de 2020 

Comunicação com os representantes 

das iniciativas vencedoras para 

participação do evento de 

premiação. 

14 de dezembro de 2020 

Evento de premiação. Data em aberto, a ser acordada em breve 

em conjunto com as iniciativas vencedoras, 

de acordo com a disponibilidade. 

 

II – Ratificar as demais disposições constantes do Edital 002/2020/SGAS, de forma que 

permanecem inalteradas. 

 

Curitiba, 14 de dezembro de 2020. 

 

Rafaele B. Wincardt 

Superintendente de Ação Solidária do Estado do Paraná 

Em exercício 
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