
Comissão Eleitoral para Formação da Lista Tríplice para a
Gerência de Cultura da Administração Regional do Plano Piloto

ASSEMBLEIA GERAL
PARA ELEIÇÃO DA A LISTA TRÍPLICE AO CARGO DE GERENTE DE CULTURA DO

PLANO PILOTO
CONVOCAÇÃO E REGULAMENTO

A Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto, instituída para
conduzir o processo de formação da lista tríplice para indicação ao cargo de Gerente da
Gerência de Cultura, Esporte e Lazer (GECEL), da Administração Regional do Plano Piloto,
Região Administrativa I, no exercício de sua competência fixada pela Ordem de Serviço nº 27,
da Administração Regional do Plano Piloto, de 16 de março de 2022, e em conformidade com a
Resolução nº 01/2019, do Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), em cumprimento do
disposto no Artigo 9 da Lei Complementar nº 934/2017 (Lei Orgânica da Cultura), RESOLVE:

1. CONVOCAR a comunidade cultural residente na Região Administrativa do Plano Piloto
(Asa Norte, Asa Sul, Setor de Clubes, Setor Militar Urbano, Setor Noroeste, Vila Planalto e Vila
Telebrasília) para participar da ASSEMBLEIA GERAL de eleição das pessoas (item 6 e Anexo I)
que vão compor a Lista Tríplice para ocupação do cargo de Gerente de Cultura, Esporte e Lazer
da Administração Regional do Plano Piloto, conforme previsto na Lei Orgânica da Cultura.

2. A Assembleia Geral será realizada no dia 04 de junho de 2022 (sábado), às 15
horas, de modo remoto, pelo canal do Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto no
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC8QPcloH2d_YDmlW4vEjODA).

3. Para participar da Assembleia Geral como ELEITORES, com direito a voz e voto, as
pessoas interessadas deverão se inscrever até o dia 02 de junho de 2022, pelo formulário de
inscrição disponível no link https://forms.gle/yt3M7SRxRUPiqTUj7 e cumprir os seguintes
requisitos:

a) ser maior de 16 (dezesseis) anos de idade;
b) morar na Região Administrativa I (Asa Norte, Asa Sul, Setor de Clubes, Setor Militar

Urbano, Setor Noroeste, Vila Planalto ou Vila Telebrasília)
c) integrar algum segmento artístico e cultural (Anexo II).

Parágrafo Único: os(as) conselheiros(as) titulares do Conselho Regional de Cultura do
Plano Piloto, presentes na Assembleia, são habilitados(as) como eleitores, sem necessidade de
inscrição prévia.

4. Os eleitores devem anexar nos campos exigidos pelo formulário os seguintes
arquivos:

a) documento de identidade válido, com foto (RG, CNH, carteira profissional ou
passaporte);

b) comprovante de residência na Região Administrativa I (contas de energia, água,
telefone, boleto de banco, certidão obtida no geoportal da SEDUH
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br, contrato de aluguel etc) em nome próprio ou de
cônjuge ou outro familiar comprovado;

c) comprovantes de que integra algum segmento artístico e cultural (citados no Anexo II)
tais como: CEAC, portfólio, clipping, contrato, declaração contendo imagens de atuação
(links de vídeo, fotos, convites, cartazes, redes sociais) etc.

https://drive.google.com/file/d/1X4iLLCgdE0Cj3lz2Kw8x9MSyntut0Rgq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4iLLCgdE0Cj3lz2Kw8x9MSyntut0Rgq/view?usp=sharing
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b245f03d457249c881dcd9fc29ecf66d/Resolu_o_1_11_06_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b245f03d457249c881dcd9fc29ecf66d/Resolu_o_1_11_06_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d1b9c61283954b5e927d535e07e631f0/Lei_Complementar_934_07_12_2017.html
https://www.youtube.com/channel/UC8QPcloH2d_YDmlW4vEjODA
https://forms.gle/yt3M7SRxRUPiqTUj7
https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/
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5. A Comissão Eleitoral fará a conferência da documentação para habilitação de inscrição
de eleitores da Assembleia Geral para, então, enviar o link de acesso à plataforma virtual Zoom
para o e-mail dos(as) inscritos(as) aptos a votar.

6. A votação será feita exclusivamente na Assembleia pela plataforma Zoom.

7. No dia 03 de junho de 2022 será disponibilizada no site da Administração Regional do
Plano Piloto a lista de eleitores aptos/as a votar na Assembleia Geral.

8. As pessoas que serão votadas nas eleições para composição da lista tríplice são:

NOME COMPLETO NOME ARTÍSTICO

Danielly dos Santos Fernandes Monteiro Dani Monteiro

Jessica Waldino dos Santos Jessica Waldino

Kleiton Guimarães de Araújo Costa KG Produções

Marcela Mendes Rodrigues Marcela Rodrigues

Tiago Vieira de Paula Tom Brazil

William Nunes de Oliveira Dudu Oliveira

9. O Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto fará a abertura da Assembleia Geral
no dia 04 de junho de 2022 (sábado), às 15 horas, e informará os nomes dos(as)
candidatos(as) habilitados(as) para concorrerem à Lista Tríplice, em seguida apresentará a
mesa coordenadora dos trabalhos, composta pela Comissão Eleitoral, e os nomes dos(as)
eleitores presentes, habilitados para a votação.

10. Todos os(as) candidatos(as) à Lista Tríplice poderão fazer uma breve apresentação,
em até 5 (cinco) minutos, sobre sua atuação e motivação para concorrer ao cargo de Gerente
de Cultura e seu plano geral de atuação e os eleitores terão direito de fazer perguntas, usando
o tempo de, no máximo, 2 (dois) minutos, tendo cada candidato(a) o tempo de 5 (cinco)
minutos para resposta em bloco das perguntas.

11. Após a apresentação de todos os candidatos, a mesa coordenadora da Assembleia
dará as orientações sobre os procedimentos de votação online, que será feita em formulário
eletrônico contendo os nomes de todos(as) os(as) candidatos(as) habilitados(as), podendo,
cada eleitor(a), votar em apenas um(a) candidato(a). O link do formulário será disponibilizado
no chat da plataforma Zoom de participação dos eleitores da Assembleia, iniciando o processo
de votação, que será sigiloso.

12. Após a votação, a Comissão Eleitoral fará a contagem dos votos, podendo ter a
participação de fiscais indicados(as) pelos(as) candidatos(as). Em seguida, após conferência dos
votos, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado das eleições.

13. Não caberá recurso à decisão da Assembleia Geral.

14. O Conselho Regional de Cultura encaminhará ofício à Administração Regional do
Plano Piloto e ao CCDF e a Ata da Assembleia contendo a lista tríplice.
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15. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, em
primeira instância, e pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal nos casos excepcionais.

Brasília,DF, 19 de maio de 2022

Comissão Eleitoral

Cleide Cristina Soares Pedro Castro Martins

Raimundo Jerusalém Marques Mota Teresa Cristina de Paula Lyra

ANEXO I

CANDIDAT@S à LISTA TRÍPLICE

Dani Monteiro                                 Dudu Oliveira
Jessica Waldino

Kleiton Guimarães                          Marcela Rodrigues                        Tom Brazil
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ANEXO II

SEGMENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS (Portaria 54/2021 - SECEC)

I - arte técnica (backstage);
II - arte transformista e cultura LGBTQIA ;
III - artes plásticas e visuais;
IV - artesanato;
V - arte-tecnologia e cultura digital;
VI - audiovisual;
VII - circo, circo itinerante de lona, artistas, grupos e companhias circenses;
VIII - cultura popular e manifestações tradicionais;
IX - dança;
X - design e moda;
XI - gastronomia;
XII - gestão, pesquisa, difusão e capacitação artística e cultural;
XIII - livro, leitura, escrita, literatura e contação de histórias;
XIV - música;
XV - ópera ou musicais;
XVI - patrimônio histórico e artístico material e imaterial;
XVII - produção cultural;
XVIII - rádio e tv educativa e cultural (sem caráter comercial);
XIX - teatro.

SEGMENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS (art. 49 da Lei Orgânica da Cultura)

I – artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera, musicais, entre outras manifestações;
II – artes visuais, incluindo pintura, escultura, fotografia, artes digitais, instalações, entre outras
manifestações;
III – audiovisual, incluindo rádio e televisão de caráter educativo e cultural, sem caráter comercial;
IV – música;
V – livro, leitura, escrita, literatura e contação de histórias;
VI – infraestrutura cultural, patrimônio material e imaterial cultural histórico e artístico, arquivos e
demais acervos;
VII – manifestações culturais gospel e sacro-religiosas e as culturas populares e tradicionais;
VIII – criações funcionais intensivas em cultura, tais como artesanato, cultura digital, design, moda,
gastronomia, jogos eletrônicos e animação;
IX – outras formas de linguagem e de expressão cultural e artística.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/1c8ea2cf0dbc49b5a76339e64058a3c0/Portaria_54_04_05_2021.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d1b9c61283954b5e927d535e07e631f0/Lei_Complementar_934_07_12_2017.html

