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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.271.644-8

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor encaminhar ao Ilmo. Sr.  João Evaristo Debiasi  -  Secretário de

Estado  da  Comunicação  Social  e  da  Cultura  e  à  Ilma  Sr.  Luciana
Casagrande  Pereira  -  Superintendente  de  Cultura  do  Paraná,  o  ofício
75/2021, referente ao Edital de Concurso n. 002/2021 - SECC - LAB 2021,
que institui Prêmio para Técnicos e Técnicas da Cultura.
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Ofício 75/2021

Curitiba, 03 de novembro de 2021

Ao Ilmo. Sr. João Evaristo Debiasi

Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura - SECC

À Ilma Sr. Luciana Casagrande Pereira

Superintendente de Cultura do Paraná

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os, sirvo-me do presente expediente para, na

qualidade de Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo do Estado

do Paraná – SATED/PR, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob n. 77.374.619/0001-90,

com endereço na Rua Treze de Maio, n. 644, Curitiba, Paraná, expor e requerer

providências sobre o Edital de Concurso n. 002/2021 – SECC – LAB 2021, que institui

Prêmio para Técnicos e Técnicas da Cultura, conforme as razões doravante

pormenorizadas.

1. Em vídeo/live veiculada pela SECC, devidamente disponibilizada no endereço

eletrônico de rede social da citada Secretaria de Estado, foi informado que a SECC,

acertadamente, adequou um anexo, importante requisito do Edital de Concurso n. 002/2021

– SECC – LAB 2021, para contemplar, dentre os itens aptos a classificar para premiação, os

serviços prestados por técnicas e técnicos da cultura para pessoas jurídicas, além de

pessoas físicas.

2. Trata-se de medida que, indubitavelmente, favorece a isonomia e abrange ampla

gama de profissionais.
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3. De acordo com a regra originária do Edital, diversos profissionais se viram

lesados e preteridos por prestarem inúmeros serviços dentro do exato escopo do concurso,

mas que não poderiam ser objeto de adequada classificação porque não foram

formalizados e, consequentemente declarados perante pessoas físicas, mas sim, perante

pessoas jurídicas.

4. Em que pese a salutar alteração da regra, o SATED/PR vem, expor três

circunstâncias que devem ser observadas para evitar lesões a direitos ou questionamentos

futuros ao certame:

a) Segundo as orientações apresentadas na chamada Live de 28 de outubro de

2021, promovida por esta Superintendência, sobre o referido Edital, seria

vedado o cômputo de atividades prestados por técnicas e técnicos da cultura

contratadas na forma de pessoas jurídicas das quais sejam proprietários, o que

destoa da peculiaridade desse ramo de atividade, no qual muitas pessoas se

organizam na forma de Microempreendedores Individuais – MEI, microempresas

e empresas de pequeno porte e prestam serviços e participam de editais

enquanto proponentes contratantes e ao mesmo tempo enquanto prestadores

de serviço contratados;

b) A alteração do Anexo V, do Edital de Concurso n. 002/2021 – SECC, que

contempla a possibilidade de a partir de então computar participação em

produção cultural prestada em nome de pessoas físicas ou jurídicas, ocorreu, ao

que parece, mediante tão somente a substituição do respectivo arquivo no

endereço eletrônico disponibilizado pela SECC. Contudo, tal alteração, ao que

consta, não foi precedida de publicação de Errata ou similar ou ainda por

republicação de ato que permita aferir a forma, motivo e data em que houve a

acertada mudança de regra afeta à seleção de profissionais;

c) A alteração da regra editalícia, que certamente levará um grande número de

profissionais a se municiarem de novas declarações não previstas no Edital

originário, não abrange alteração do prazo final do Edital, o que diminui a
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concorrência e adequada classificação daqueles que encontram-se aptos a

inscrever-se.

5. Ressaltadas essas três circunstâncias objetivas, entende-se necessário,

primeiramente, adequar a alteração editalícia por ato formal do Poder Público, haja vista

que é o Edital que vincula o certame, sendo que qualquer alteração de regra no transcurso

do prazo de inscrições deve ser dotada dos mesmos requisitos legais da sua publicação

originária, ou seja, mediante errata ou republicação do Edital.

6. Vale dizer que na forma como foi substituído o Anexo V, do Edital de Concurso n.

002/2021 – SECC, o que também justificou a veiculação da alteração da regra de seleção

em vídeos institucionais, torna-se impossível que o profissional que não acompanha

diuturnamente os trabalhos da SECC conheça as mudanças de critérios operacionalizadas.

Isso justifica, por si só, que elas devam ser consubstanciadas dentre os documentos

oficialmente publicados dentro dos itens relacionados ao citado Concurso Público.

7. Sendo assim, uma vez considerado os Anexos como parte integrante do Edital,

acaso não haja a adequada formalidade, poderá ser arguido quebra da regra da publicidade

e transparência do certame, o que seria facilmente sanado acaso houvesse acolhimento do

que ora se propõe em benefício do Poder Público e daqueles que se sagrarem vencedores

da premiação.

8. Além disso, a orientação que veda o cômputo de atividades prestadas pelos

próprios técnicos em espetáculo por terem sido prestadas a uma pessoa jurídica constituída

e representada integral ou parcialmente por esse próprio técnico, ocasiona outra verdadeira

discrepância porque destoa da realidade profissional da categoria. Dessa forma, ao alterar o

edital, nenhum óbice haveria para considerar como atividade profissional aquela prestada

por pessoas jurídicas nessas circunstâncias, desde que o potencial beneficiário tenha

atuado em um dos segmentos previstos no Edital.

9. Por fim, observa-se que a alteração realizada pela SECC implica diretamente nas

providências a serem diligenciadas pelos candidatos para se tornarem aptos à premiação.
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Em que pese o exposto, não houve nenhuma alteração do prazo final do Edital, que se

encontra prestes a se encerrar no dia 05/11/2021.

9. Por todo o exposto, serve-se do presente expediente para congratular o Governo

do Estado do Paraná pela alteração do requisito editalício, que favorece uma maior

participação e isonomia na seleção de profissionais, ao tempo que também requer

providências para que: (i) permita o cômputo de atividades de todos aqueles que

comprovadamente tenham atuado em um dos segmentos do Edital, dependentemente se

prestaram o serviço para pessoa física ou para jurídica, inclusive para os que prestaram

tais serviços para pessoas jurídicas de sua propriedade ; (ii) haja adequada formalização da

alteração da regra editalícia já veiculada em seus endereços eletrônicos e vídeos

institucionais, mediante publicação de Errata; (iii) e que, diante da importância desta

alteração já promovida pela SECC, haja prorrogação do prazo final das inscrições, a fim

de possibilitar ampla participação do certame.

10. Limitado ao exposto renovo votos de distinto apreço.

Respeitosamente,

Adriano de Oliveira Esturilho

Presidente do SATED/PR
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