ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA - AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR DA CULTURA
EDITAL nº 12/2020 | MODALIDADE PREMIAÇÃO | ROTEIROS OU ARGUMENTOS FILMES DE LONGAMETRAGEM
RESULTADO PRELIMINAR – LISTA DE DESCLASSIFICADOS
De acordo com o item 10.2 do edital, caberá recurso dirigido à Comissão de Pareceristas no prazo de até 3 (três) dias
úteis, contados da divulgação do resultado preliminar, nos termos do artigo 8º, V, da Resolução SECULT nº 35, de 16
de outubro de 2020.
O recurso deve conter a justificativa de oposição ao resultado preliminar e deve ser enviado para o e-mail
emergencial@secult.mg.gov.br com cópia para o e-mail recursolab@inconfidencia.com.br, em formulário específico
de recurso conforme o ANEXO III.
ATENÇÃO: obrigatoriamente no assunto do e-mail deverá constar somente a frase: EDITAL LAB 12/2020 – Recurso.

ID

PROPONENTE

MUNICÍPIO

SITUAÇÃO

2100

Camila Gonçalves Da Cruz

Juiz de Fora

Invalidado

78

Jeane Doucas

Viçosa

Invalidado

91

Ricardo Fernandes Murad

Belo Horizonte

Invalidado

140

Jackson Farias Teixeira

Belo Horizonte

Invalidado

316

Rafael Felipe Da Silva
Magalhães

Brumadinho

Invalidado

495

Arte Em Movimento

Belo Horizonte

Invalidado

565

Denis Eustáquio Curi

Belo Horizonte

Invalidado

567

Leonardo Alves Batista

Contagem

Invalidado

1050

André Henrique Amparo

Belo Horizonte

Invalidado

MOTIVAÇÃO
O proponente não apresentou
documentação obrigatória
(Declaração de impedimento)
prevista no item 8.3.1.1.3 do
Edital.
A proponente registrou a obra
em cartório de Viçosa, é uma
profissional de teatro e atriz,
não tem nenhum roteiro
produzido e não apresentou
declaração de impedimento.
O proponente não apresentou
Declaração de Impedimento e
o link do roteiro não abre.
Não apresentou comprovação
de roteiro de longas-metragens
e/ou séries.
Não apresentou portfólio, no
local tem um diploma. Não
apresentou certificado e nem
protocolo da FBN, sem
Declaração de Impedimento e
sem comprovação de roteiros
anteriores.
O proponente fez a inscrição
como MEI, mas o CNPJ é de
uma empresa LTDA e não
apresentou o contrato social, o
proponente não aparece na
cópia do certificado de registro
da FBN.
O roteiro apresentado tem 65
páginas e não apresentou a
cópia e/ou protocolo de
registro da FBN.
O proponente não apresentou
comprovante de realização de
longa-metragem e/ou série. A
empresa é uma ME.
O proponente não apresentou
sua Declaração de
impedimentos, constante no
ANEXO II do Edital,
devidamente assinada.

1169

Henrique Camargos Ribeiro

Betim

Invalidado

1770

Fernanda De Cassia Alves
Salgado

Belo Horizonte

INVALIDADO

1812

Fausto Zaiden Da Mota Júnior

Juiz de Fora

INVALIDADO

1898

Cristiano Seixas Mendes De
Carvalho

Belo Horizonte

INVALIDADO

1911

Matheus Barbosa De Oliveira

Belo Horizonte

Invalidado

1930

Bárbara Nunes Ferreira

Belo Horizonte

Invalidado

1934

Pedro Portella Macedo

Belo Horizonte

Invalidado

1969

Newton Ribeiro Rocha Junior

Belo Horizonte

Invalidado

O proponente não apresentou
01 (um) comprovante atual de
domicílio ou de localização, no
Estado de Minas Gerais.
Proponente não enviou cópia
digitalizada de RG e CPF ou
documentação de identificação
com foto.
Roteiro não atende as
especificações do Edital.
O proponente teve seu projeto
invalidado pois não entregou
roteiro conforme Edital: 4.1.1.
Roteiro: (para obras de
animação e ficção) texto
finalizado inédito, realizado a
partir do argumento da obra
audiovisual contendo a
descrição dos personagens, o
desenvolvimento
dramatúrgico, os diálogos e sua
divisão em sequência, para
obras de longa-metragem de
ficção ou animação, com no
mínimo de 70 (setenta) páginas
em formato courier ou courier
new, tamanho 12.
O proponente teve seu projeto
invalidado por não atender ao
critério obrigatório: 4.1.1.
Roteiro: (para obras de
animação e ficção)
texto finalizado inédito,
realizado a partir do argumento
da obra audiovisual contendo a
descrição dos personagens, o
desenvolvimento
dramatúrgico, os diálogos e sua
divisão em sequência, para
obras de longa-metragem de
ficção ou animação, com
no mínimo de 70 (setenta)
páginas em formato courier ou
courier new, tamanho 12 . O
proponente não apresentou o
comprovante de Correios
acompanhado do comprovante
de pagamento da GRU,
conforme Edital.
Candidata invalidada por
apresentar argumento de
curta-metragem.
O candidato foi invalidado por
não especificar o tempo de
duração do filme. Como o
edital é para longa-metragem,
essa é uma informação
relevante de ser inserida.
O candidato apresentou
comprovante de residência,
porém, o mesmo não possui
data de emissão. Por conta
disso, foi invalidado.

1999

Carlos Magno De Lima E Silva

Serro

Invalidado

2067

Marcello Amaral Marques

Belo Horizonte

Invalidado

314

Multiverso Studios Eireli

Divinópolis

Invalidado

315

Espacial Filmes Eireli

Divinópolis

Invalidado

338

José Ricardo De Almeida Alves
Júnior

Belo Horizonte

Invalidado

O proponente não possui
portfolio com atuação no
audiovisual.
Declaração e impedimento sem
as informações previstas no
edital. O proponente apresenta
um argumento confuso, sem a
estrutura prevista para a obra
audiovisual e com informações
divergentes sobre a duração
(na capa e na página 3 a
duração indicada é de 70
minutos; na página 13, há a
informação que o objetivo é
"elaborar um audiovisual de 30
minutos"). Há, no anexo do
argumento, informações
desnecessárias como
documentação pessoal do
proponente.
O candidato não apresentou
Cópia do certificado ou
protocolo de registro de roteiro
ou argumento emitido pela
Fundação Biblioteca Nacional;
ou comprovante de postagem
do requerimento pelos
Correios com comprovante de
pagamento da GRU.
A proponente não apresentou
obra anteriormente produzida
conforme item 2.2.2 do Edital.
O proponente não apresentou
o CNPJ e o endereço não
confere com o cadastro de
inscrição (Divinópolis, a
empresa é de Belo Horizonte).
Não apresentou comprovante
de endereço da Empresa e
roteiro com 31 páginas.

