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INFORMATIVO FEAC SOBRE EDITAIS DE CHAMAMENTOS PARA O ESPORTE E CULTURA – 2021 

 A Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, diante do atual quadro de restrições da Fase Vermelha 

do Plano São Paulo – COVID19 adotado para todo o estado, bem como o Decreto Municipal nº 11.210, de 

05 de março de 2021, visando o melhor atendimento aos candidatos e interessados nos Chamamentos 

Públicos para o Esporte e a Cultura em andamento, informa que adotou os seguintes procedimentos em 

seu expediente a partir desta data: 

 - os candidatos ao Bolsa Atleta e Bolsa Treinador poderão encaminhar as suas documentações 

através do e-mail: chamamentosfeac@franca.sp.gov.br, devendo os documentos e fichas de inscrição 

serem anexados em formato pdf, constando no texto do corpo do e-mail o pedido de inscrição com os 

dados do requerente; 

 - os candidatos ao Bolsa Cultura igualmente poderão encaminhar as suas documentações através 

do e-mail: chamamentosfeac@franca.sp.gov.br, devendo os documentos serem anexados em formato 

pdf. Neste caso, como o Edital exige a apresentação em dois envelopes, separando-se os documentos de 

habilitação no Envelope 1, e o Plano Cultural no Envelope 2, estes documentos devem ser anexados em 

arquivos separados, nomeando-os como Env01 e Env02. Devendo-se anexar também as etiquetas de cada 

envelope, conforme modelo no Edital, ou inseri-las no corpo do e-mail; 

 - não serão necessários, por ora, os reconhecimentos de firma em cartório, solicitado em alguns 

anexos dos editais, ficando este procedimento facultado à aprovação e posterior assinatura dos Termos 

de Compromisso; 

 - os documentos recebidos digitalmente serão impressos pela FEAC e colocados em envelopes 

individuais, devidamente lacrados e etiquetados; 

 - foram disponibilizados em cada chamamento, na website da FEAC, os anexos em formato word 

para melhor facilitar os seus preenchimentos; 

 - aos que optarem pela entrega física dos envelopes, o recebimento será feito em guichê 

específico no hall de entrada do edifício onde se localiza a sede da FEAC, evitando-se o acesso às suas 

dependências e seguindo os protocolos sanitários; 

 - o e-mail  chamamentosfeac@franca.sp.gov.br pode ser utilizado também para informações e 

esclarecimentos de dúvidas; 

 - permanece o contato via WhatsApp ou ligação, através do número (16) 3711.9360, para 

informações e esclarecimentos de dúvidas específicas para os editais de Chamamento.  

 A FEAC informa ainda que os editais para os Convênios Arte e Cultura e Convênios Esportivos, 

pessoas jurídicas – OSCs., foram publicados no último dia 05 de março e suas inscrições irão até o dia 26 

de março.  

 Todos os editais podem ser acessados em sua íntegra através do link: 

http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos . 

Franca, 08 de março de 2021. 

Diretoria FEAC 
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