
   

 
 

EDITAL DE CULTURA ALIMENTAR LEI ALDIR BLANC PARÁ 

INABILITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

Ordem N.º MAPA 
CULTURAL 

 Categoria Nome 
proponente 

Situação Motivo Região  

1.   Indefinido Maria Euralice Sousa da Silva Inabilitada Não apresentou a 
documentação (ficha de 
inscrição, documento de 
identidade com foto frente e 
verso (RG ou CNH), cadastro 
pessoa fisica (CPF), 
comprovante de residencia e 
comprovante contendo dados 
bancários conforme solicitado 
no item 5.2 do edital 

Carajás 

2.  13280 2 Wilton Luna Cunha Alencar Inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação há no minimo 02 
anos conforme o item 5.2 do 
edital 

Guamá 

3.  232286667 1 André Felipe da Conceição  
Barbosa 

 
Inabilitado 

Não apresentou o 
comprovante de endereço  
apenas declaração de 
residencia;  e não 
apresentou comprovação 
de atuação com no 
mínimo 2 (dois) anos 

Limoeiro do 
Ajuru/Região 
Tocantins 



   

 
 

(portifólio) conforme o 
item 5.2 do edital 

4.  1901021842 3 Vitória Mendes Alves  inabilitada Não apresentou 
comprovante contendo 
dados bancários conforme o 
item 5.2 do edital 

Belém/Guajará 

5.  25528 Indefinido  
Sirlene Ferraz da Luz 

 
Inabilitada 

Anexo I (ficha de inscrição) 
está em desacordo com o 
utilizado no referido edital   

Carajás 

6.  25210 1 João Campos de Avis inabilitada Não apresentou comprovação 
de atuação cultural com os 
últimos 2 (dois) anos 
(portifólio) conforme o item 5.2 
do edital 

Quatipuru/Rio 
Caeté 

7.  12671 Indefinido  
Grace Benitez 

 
inabilitada 

Não apresentou anexo 1, 
(ficha de inscrição prenchida) 
conforme o item 5.2 do edital 

Belém/Guajará 

8.  Pa- 
1609397472 

3  
Maria José Oliveira Sena 

 
inabilitado 

Não apresentou comprovação 
de atuação com no mínimo 2 
anos (portifólio) conforme o 
item 5.2 do edital 

Belém/Guajará 

9.  27145 3 Weverton Ruan Vieira 
Rodrigues 

inabilitada Apresentou comprovante de 
endereço sem declaração de 
residencia conforme solicitado 

Castanhal/Guamá 



   

 
 

no item 5.2 do edital; 

10.  25677 2 Suely Trindade da Conceição inabilitada Não apresentou os anexos: 2 e 
3 assinados, documento de 
identidade com foto (RG ou 
CNH), comprovante contendo 
dados bancários da conta que 
receberá o recurso financeiro , 
e comprovante de atuação com 
os ultimos 2 (dois) anos de 
atuação (portifólio) conforme 
solicitado no item 5.2 do edital. 

Região Tocantins  

11.  inexistente 3  

 

Denise Aparecida Rodrigues 

inabilitada Não apresentou comprovante 
contendo dados bancários da 
conta que receberá o recurso 
financeiro , e comprovação de 
atuação com no mínimo 2 
(dois) anos (portifólio) 
conforme solicitado no item 
5.2 do edital. 

Jacundá/Região 
Lago Tucuruí 

12.  Inexistenete 2 Maíra Dias Nascimento  inabilitado Não apresentou anexo I  Baixo Amazonas 

13.  27028 3 Marlon Ramilles de Lima 
Barra 

inabilitado 
Não apresentou comprovante 
contendo dados bancários da 
conta que receberá o recurso 
do prêmio conforme o item 
5.2 do edital 

Tomé Açú/Região 
Rio Capim 



   

 
 

14.  27126 1 Maria Ivete da Cruz Leite inabilitado Não apresentou 
comprovação de atuação 
com no mínimo 2 (dois) anos 
(portifólio) conforme 
solicitado no item 5.2 do 
edital 

Guajará 

15.  26404 1 Giane Maria de La Roque  
inabilitada 

Não apresentou comprovante 
de endereço conforme o item 
5.2 do edital 

Carajás  

16.  24812 1 Maria Oneide de Gois 
Nascimento 

 
inabilitada 

Não apresentou comprovante 
de endereço, comprovante 
contendo dados bancários da 
conta que receberá o recurso 
financeiro, e comprovação de 
atuação com no mínimo 2 
(dois) anos (portifólio) 
conforme o item 5.2 do edital 

Belém/Guajará 

17.  1413761685 2 Anderson Quaresma da 
Fonseca 

inabilitada Apresentou declaração de 
residência mas sem 
comprovante de endereço 
conforme o item 5.2 do edital 

Lago de Tucuruí  

18.  Inexistente 3 Telma Figueiredo Foreliza inabilitada 
Não foi identificado o 
cadastro no Mapa cultural 
conforme pede o item 5 
subitem 5.1.2 

Parauapebas/Cara
jás 

19.  Pa- 
1902145293 

Indefinido Milena Vasconcelos da Silva inabilitada Não apresentou conprovação Tocantins 



   

 
 

de atuação com no mínimo 2 
(dois) anos (portifólio) 
conforme solicitado no item 
5.2 do edital 

20.  23907 2 Eliene Padilha Travassos inabilitada Declaração sem comprovante 
de endereço conforme 
conforme solicitado no item 
5.2 do edital 

Carajás 

21.  9767 2 Juliano Bentes Nascimento inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação com no mínimo 2 
(dois) anos (portifólio) 
conforme solicitado no item 
5.2 do edital  

Guajará 

22.  25762 2 Simone Mousinho Moda inabilitado Apresentou declaração de 
residencia sem comprovante 
de endereço conforme 
solicitado no item 5.2 do edital 

Guajará 

23.  26741 2 R M costa Macias Eireli (PJ) inabilitado Não apresentou comprovante 
bancário; Cartão CNPJ; 
Documento do representante 
(RG e CPF); Comprovante de 
endereço conforme o item 5 
subitem 5.1.4  do edital 

Caeté 

24.  25202 2 Gerson Tadeu Teles e Teles 
(MEI) 

inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação como MEI há no 
minimo 02 anos conforme o 
item 4 subitem 4.1 do edital, 

Guajará 



   

 
 

inscrição realizada como MEI  

25.  26699 1 Jaqueline Lima da Silva inabilitada Não apresentou comprovação 
de atuação há no minimo 02 
anos; apresentou comprovante 
de endereço sem declaração 
de residencia conforme 
solicitado no item 5.2 do edital 

Araguaia 

26.  26923 1 Geisielen Cirqueira Seth inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação há no minimo 02 
anos; apresentou declaração 
de residencia sem 
comprovante de endereço 
conforme solicitdo no item 5.2 
do edital 

Carajás 

27.  14281 2 Rafaela de Oliveira Collins 
Costa 

inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação há no minimo 02 
anos conforme o item 5.2 do 
edital 

Guajará 

28.  23532 2 Lenon Victor Xavier Brasil inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação há no minimo 02 
anos conforme o item 5.2 do 
edital 

Guajará 

29.  21585 2 Suzane Rabelo de Souza  
Vieira (MEI) 

inabilitada Não apresentou comprovação 
de  atuação como MEI há no 
minimo 02 anos, conforme o 
item 4 subitem 4.1 do edital, 

Guajará 



   

 
 

inscrição realizada como MEI 

30.  26704 3 Joseane da Costa Pimentel inabilitado Não apresentou 
comprovação de atuação há 
no minimo 02 anos 
(portifólio) conforme item 5.2 
do edital 

Carajás 

31.  25572 Indefinido Evelyn Muniz da Silva inabilitado Não apresentou comprovação 
de atuação há no minimo 02 
anos (portifólio) conforme 
item 5.2 do edital 

Guajará 

32.  24727 2 C N DA CUNHA EIRELI - ME inabilitado Proponente premiado 
conforme Inciso III (Festivais 
Integrados) 

Belém/Guajará 

       

 

 


