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Edital Nº 001/2022, de 15 de fevereiro de 2022, para Eleição de Novos Membros 

Efetivos. 

 

 

A Diretoria da Academia Matinhense de Ciências, Artes e Letras – AMCAL, 

por meio de sua Presidenta, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando a 

necessidade e oportunidade de acatar o ingresso de novos ACADÊMICOS, FAZ 

SABER que se encontram abertas inscrições para as seguintes vagas: 

 

CADEIRA Nº 16 – PATRONO: Juarez Silva Costa, segunda  ocupação por 

Membro Efetivo; 

 

CADEIRA Nº 25 – PATRONO: Melchzidech Penha Braga, primeira 

ocupação por Membro Efetivo; 

 

Raimundo Benito dos Santos, primeira ocupação por Membro Efetivo; 

CADEIRA Nº 26 – PATRONO: Raimundo Benito dos Santos, primeira 

ocupação por Membro Efetivo; 

I – DO PROCEDIMENTO. 

1 – A contar da data deste Edital, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, cada 

Acadêmico poderá indicar 01 (um) (a) interessado (a) por vaga aberta; 

2 – A indicação deverá ser assinada pelo acadêmico (a), com a anuência do 

candidato (a), na qual constarão os dados, a cadeira para a qual se habilita e os 

documentos necessários e comprobatórios de que se enquadra nos requisitos 

estatutários. Deverão ser anexados currículos para que a Comissão de Análise  de 

Currículos,  faça a devida comprovação das citações de publicações em sites, revistas, 

congressos, antologias, exemplares de obras científicas, artísticas ou literárias, caso o 

candidato possua. Ressalta-se, entretanto, que estes não são exclusivamente critérios 

para o preenchimento de vagas, considerando outros aspectos culturais do candidato (a); 

3 – Os (as) interessados (as) também poderão fazer suas inscrições, via e-mail, 

atendendo ao prazo acima   estipulado; 

4 – A inscrição e documentos deve ser enviada para o e-mail institucional da 

AMCAL amcal.matinha@gmail.com com informações do (a) candidato direcionadas  á 

Presidenta da  Maria Zilda Costa Cantanhede, até o dia 16 de abril  de 2022. 

 

 

5 – Todas as inscrições serão enviadas por e-mail. 
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II – DA AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS    

1 – Para atender a regra do § 4º do Art. 5º do Regimento Interno, foram 

nomeados os seguintes Acadêmicos para composição da Comissão de Análise de 

Currículos, para averiguação prévia do cumprimento dos requisitos estatutários. 

- Valdemir Santos Amaral, Membro Fundador e Presidente da 

Comissão; 
- Edleuza Nere Brito de Souza           2º Membro Fundadora; 
- João Carlos da Silva Costa Leite,     3º Membro Fundador; 
- Carlos César Silva Brito,                 4º Membro Fundador; 
- Helena de Jesus Travassos Araújo 5º Membro Fundadora; 
- Maria Madalena N Pereira               6º Membro Fundadora. 

 

2 – Definidas as inscrições, a Presidenta as levará para eleição em Assembleia 

Geral, para que a partir dos pareceres da Comissão de Análise dos Currículos, far-se-á a 

votação;  

3 - Após Assembleia, os candidatos serão convocados para apresentação, que 

poderá ser por aproximação digital, via Google Meet ou presencial. 

 

 

III – DA PUBLICIDADE 

Para os fins da mais ampla divulgação dar-se-á ciência do presente Edital nos 

murais de órgãos e escolas públicas e privadas, bem como por diversos meios de 

comunicação disponíveis. 

 

 

IV – REGRAS ADICIONAIS 

O processo eletivo será regido pelo presente Edital, bem como pelo Estatuto e 

Regimento Interno da AMCAL. 

 

 

Matinha - MA, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

Maria Zilda Costa Cantanhede 

Presidenta 


