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Rua Padre Pedro de Alencar, n.º 2012, Messejana, Fortaleza-CE 

 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 08 /2020 SDHDS 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO Nº P046451/2020 SDHDS-CHAMADA PÚBLICA Nº 
08/2020SDHDS. 

Objeto: A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas visando à celebração de 
termo de FOMENTO que tenha por objeto fomentar a execução de projetos de realização de oficinas de arte 
na educação dos direitos humanos, voltadas ao atendimento de crianças e/ou adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, residentes em bairros do município de Fortaleza-CE com IDH classificado como 
Baixo ou Muito Baixo, com o objetivo de induzir a construção de uma cidade mais pacífica e tolerante, que 
busca garantir espaços de participação social para a população, em especial para segmentos historicamente 
discriminados pela sua condição física ou financeiras, sexo, raça, cor, gênero ou orientação sexual, nas 
condições estabelecidas no Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. 

Cronograma das etapas do Edital de Chamada Pública nº 08/2020 SDHDS 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 
Publicação do Edital de Chamamento 

Público. 

 07 de outubro  de 2020 no site 
https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais 

(Art.26,da Lei Federal nº 13019/2014) 

2 
Apresentação das propostas pelas 

OSCs. 
09 a 13 de novembro de 2020  

3 
Etapa competitiva de avaliação das 

propostas pela Comissão de Seleção. 
16 a 18 de novembro de 2020 

4 Divulgação do resultado preliminar. 19 de novembro de 2020 

5 
Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar. 
20 a 26 de novembro de 2020 

6 
Análise dos recursos pela Comissão 

de Seleção. 
27 a 30 de novembro de 2020 

7 

Homologação e publicação do 
resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver). 

01 de dezembro de 2020 

 

Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição no site: 
https://desenvolvimentosocial.fortaleza.ce.gov.br/editais, nos termos do art.26, da Lei Federal nº 
13019/2014. Bem como qualquer esclarecimento ou dúvida sobre os termos do edital poderão ser obtidas 
na Assessoria Jurídica da SDHDS, em sua sede na Rua Padre Pedro de Alencar, 2230 – Messejana – 
Fortaleza/CE – Tel. (85)3484.8020. 

Fortaleza, 06 de novembro de 2020 

 

Secretária Executiva dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 


