DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DO
EDITAL DE PAUTAS EXTERNAS DO CCJE/TRE-PA 2019
O CCJE torna público o resultado referente à seleção de pautas externas para
exposições e lançamentos de livros em 2019

O Edital CCJE-PA 1/2019, do Centro Cultural da Justiça Eleitoral, regulamentou o processo de
recebimento e seleção de propostas para o Calendário 2019 de exposições temporárias de
arte e para lançamentos de livros realizados nos espaços da galeria e circundantes. As
inscrições ocorreram no período de 04/02 a 14/03/2019.
Dentro do prazo estabelecido em edital, o CCJE recebeu 4 inscrições de propostas para
exposição e 2 inscrições de propostas de lançamento de livro/publicação. Todas foram
preliminarmente deferidas e as propostas para exposição foram submetidas à avaliação da
Comissão composta por Emanuel Franco, Ruma de Albuquerque e Nando Lima, convidados
especialmente para a análise e seleção das pautas.
A comissão reuniu-se na sala de administração do CCJE no dia 21 de março, às 9h30, tendo
selecionado as seguintes propostas, por ordem de pontuação e classificação:
1º - “Reminiscências do Olhar” - proponente : Edithe Pereira;
2º - “Marujada de Dois Santos” – proponente: Ursula Bahia e Flávio Contente;
3º - “Nós de Aruanda – Artistas de Terreiro” – proponente: Jean Ribeiro;
4º - “Rios e Redes: uma poética sobre o tempo” – proponente: Roberta Mártires.
As inscrições para lançamento de livros foram analisadas pelo Grupo Gestor do CCJE, tendo
sido aprovadas por estarem em consonância com as exigências do edital. São elas:
- Lançamento das revistas em quadrinho “HQs do Lucas”, proposta de Lucas Moura
Quaresma.
- Lançamento do livro “Izadora e o Mar”, proposta de Tiago Braga.
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Grupo Gestor do CCJE por e-mail
ccje@tre-pa.jus.br ou pelos telefones (91) 3346 - 8017 / 8018 / 8764.
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