
PRIMEIRO   ADITIVO AO EDITAL N° 19 - CG 04/2020  

CONCURSO K-POP DO MÊS GEEK DA REDE CUCA

O INSTITUTO  DE  CULTURA,  ARTE,  CIÊNCIA E  ESPORTES,  doravante  denominado INSTITUTO

CUCA,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  10.514.191/0001-63,  torna  público,  para  o  conhecimento  dos

interessados, o PRIMEIRO   ADITIVO AO EDITAL N° 19 - CG 04/2020   que regulamenta o processo de

inscrição e seleção para o CONCURSO K-POP DO MÊS GEEK DA REDE CUCA, segundo o pactuado

no  Plano  de  Trabalho  do  Contrato  de  Gestão  nº  04/2020,  celebrado  entre  o  Instituto  Cuca e  a

Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude, nos

termos da Lei Municipal no 8.704, de 13 de maio de 2003, Decreto nº 12.587 de 23 de outubro de 2009

que qualificou o Instituto Cuca como Organização Social, bem como toda a legislação aplicável. 

É imperioso ajustar as cláusulas do EDITAL N° 19 - CG 04/2020 - CONCURSO K-POP DO MÊS GEEK

DA REDE CUCA, que preveem informações acerca do período de inscrição e divulgação do resultado

final dos selecionados(as), considerando que o prazo de inscrição deverá ser prorrogado, tendo início

em 23 de setembro de 2021 a encerramento em 28 de setembro de 2021. Consequentemente, deverá

haver o amoldamento da data de divulgação do resultado final, que passará a acontecer no dia 30 de

setembro de 2021. Portanto, ficam alteradas as disposições do Edital, para dele constar as novas datas

para a realização de referida seleção, conforme segue:

Isto posto, deverá ocorrer a adequação da cláusula 1. DO OBJETO, qual prevê a data de divulgação do

resultado final, que terá vigência de acordo com o texto abaixo:

1. DO OBJETO: 

Constitui  objeto  deste  Edital  a  seleção  de  20  (vinte)  vídeos  de  grupos,  com no  máximo  10  (dez)

integrantes, para concorrer ao Concurso K-Pop do Mês Geek da Rede Cuca, que será realizado no dia

30 de setembro de 2021, de forma online. A atual forma de execução das atividades deste Edital segue

os ideais de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID 19, conforme orientações da Prefeitura

Municipal de Fortaleza e da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude.

Como  reflexo  das  alterações  realizadas  no  cronograma  inicial,  a  cláusula  2.  INSCRIÇÕES  E

FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO, passa a ter a seguinte redação nos itens indicados:

[...] 



2.3. Formulário de inscrição: As inscrições para seleção dos (as) candidatos (as) é gratuita e serão

realizadas  exclusivamente  pela  internet,  através  de  formulário  disponibilizado  no  site

selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br e nas redes sociais oficiais da Rede Cuca, no período de 23 a 28

de setembro de 2021, o qual deve ser preenchido com as seguintes informações:

[...] 

2.6. A seleção: A seleção será feita pela equipe organizadora do evento, cujo resultado será divulgado

no Youtube, canal JuvTV: www.youtube.com/juvtv, no dia 30 de setembro de 2021.

• Não serão considerados vídeos com músicas ocidentais.

• Todas  as  músicas  utilizadas  devem ser  cantadas  em coreano,  com exceção  para  músicas

gravadas por artistas coreanos em inglês, japonês, chinês, etc.

Neste esteio, faz-se necessário, também, retificar a cláusula  4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO,  que

passará a viger com a redação a seguir: 

4.1. O  resultado  será  divulgado dia  30  de  setembro  de  2021 no  Youtube,  canal  JuvTV:

www.youtube.com/juvtv.

Por fim, é imprescindível corrigir a data da divulgação do resultado na cláusula 5. PREMIAÇÃO, que terá

vigência de acordo com o texto abaixo: 

[...]

5.5 Todos os anexos (declarações e termos) descritos acima serão recebidos até o dia 28 de setembro

de  2021,  em  anexo  ao  formulário  de  inscrição,  com  exceção  do  TERMO  DE  CONCESSÃO  DE

PREMIAÇÃO, visto que será disponibilizado aos representantes do grupo a ser premiado somente após

a divulgação do resultado final.

Ante o exposto, o Instituto Cuca torna pública a alteração das cláusulas já expressas anteriormente ao

EDITAL N° 19 - CG 04/2020 - CONCURSO K-POP DO MÊS GEEK DA REDE CUCA  e ressalta a

manutenção das demais cláusulas e anexos de referido Edital. 

Fortaleza/CE, 23 de setembro de 2021.

MÁRCIO HENRIQUE BARROSO ARAÚJO

PRESIDENTE 

INSTITUTO CUCA
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