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EXTRATO de SEGUNDA CHAMADA 

O MUNICÍPIO DE PELOTAS torna pública a  abertura de segunda chamada do EDITAL 003/2021 chamamento público para requerimento ao Auxílio
Emergencial  Gaúcho dos Trabalhadores  da Cultura  de Pelotas.  Ficam  ALTERADOS os itens  6.3. e 7.1.  sendo a ordem de inscrição o critério da
prioridade. Item 7.8. Os requerimentos serão organizados em ordem de chegada, ou seja, o carimbo de data e hora do formulário eletrônico e a data
agendada para o atendimento presencial, referencial para a priorização. Item 8.8. Pagamento do Auxílio até 30 dias corridos da data da publicação do
resultado da semana.  Fica INCLUÍDO o item 7.5.1. O novo requerimento poderá ser enviado a qualquer tempo, uma única vez, sendo respeitada a
ordem de envio do novo requerimento para fins de priorização. Item 10.1.1. Os trabalhadores contemplados na primeira chamada não poderão ser
contemplados na segunda chamada.  Item 10.1.2.  Os trabalhadores não contemplados na primeira chamada que tenham tido seus requerimentos
indeferidos poderão solicitar o auxílio. Tornam-se SEM EFEITO os itens 7.9, 7.9.1, 7.9.2., 7.9.3., 8.4., 8.6. e 8.7. O período de inscrições para o envio dos
requerimentos dessa segunda chamada  é da data da sua publicação até o limite dos recursos financeiros  ou até a data limite estabelecida pelo
Convênio  SEDAC  Nº  34/2021.  As  inscrições  permanecem  inalteradas,  ou  seja,  via  eletrônica  através  de  formulário  eletrônico
https://forms.gle/qQ5gYhbXji5Ldv87A ou presencialmente com agendamento através do telefone (53) 3225-8355.
Este EDITAL se encontra disponível na íntegra no portal http://www.pelotas.com.br, na sede da Secretaria Municipal de Cultura na Praça Coronel Pedro
Osório nº 02, Centro.

Esclarecimentos a respeito deste EDITAL poderão ser obtidos, pelo telefone (53) 3225-8355 de segunda a sexta-feira das 8h30min às 14 horas ou pelo
e-mail aegt.culturapelotas@gmail.com.

Pelotas, 04 de janeiro de 2022.
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