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ADENDO Nº 01
CONCURSO PÚBLICO Nº 20140001/CAGECE/CCC
OBJETO: PRÊMIO CAGECE DE JORNALISMO

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, através da Comissão de
Avaliação e Julgamento do Concurso Prêmio Cagece de Jornalismo, apresenta as
alterações introduzidas no edital do Concurso em epígrafe.

1)

No item 1.2 do edital, onde se lê:

1.2 – DAS INCRIÇÕES: As inscrições serão gratuitas. O inscrito ao entregar a(s)
proposta(s) preencherá uma ficha com dados pessoais e receberá um comprovante, para
cada trabalho, constando um número que será utilizado para o reconhecimento do autor
da matéria jornalística escolhida. A inscrição poderá, também, ser realizada através de
um grupo, que receberá, de igual forma, um número, no ato da inscrição. A inscrição será
efetuada, mediante a apresentação da Ficha de Inscrição (modelo ANEXO I),
devidamente preenchida, a partir de 20/07/2014 até as 17 horas do dia 31/10/2014;
LEIA-SE:
1.2 – DAS INCRIÇÕES: As inscrições serão gratuitas. O inscrito ao entregar a(s)
proposta(s) preencherá uma ficha com dados pessoais e receberá um comprovante, para
cada trabalho, constando um número que será utilizado para o reconhecimento do autor
da matéria jornalística escolhida. A inscrição poderá, também, ser realizada através de
um grupo, que receberá, de igual forma, um número, no ato da inscrição. A inscrição será
efetuada, mediante a apresentação da Ficha de Inscrição (modelo ANEXO I),
devidamente preenchida, a partir de 21/07/2014 até as 17 horas do dia 31/10/2014, em
dias úteis, no horários de 8h às 12h e de 13h a 17h;
2)

No item 4.1 do edital, onde se lê:

4.1 Poderão participar do Prêmio Cagece de Jornalismo, nas suas diversas categorias,
profissionais com trabalhos jornalísticos divulgados em território cearense, durante o
período de 01/05/2013 a 01/06/2014, por veículos de comunicação sediados no País.
LEIA-SE:
4.1 Poderão participar do Prêmio Cagece de Jornalismo, nas suas diversas categorias,
profissionais com trabalhos jornalísticos divulgados em território cearense, durante o
período de 01/05/2013 a 31/10/2014, por veículos de comunicação sediados no País.
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3) No subitem 4.2 do edital, onde se lê:
4.2 É vedada a participação de pessoas que tenham tido qualquer vínculo funcional ou
profissional com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará durante o período de janeiro
de 2013 a junho de 2014. Também é vedada a participação de parentes até o segundo
grau de qualquer uma dessas pessoas.
LEIA-SE:
4.2 É vedada a participação de pessoas que tenham qualquer vínculo funcional ou
profissional com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará ou que tenham mantido
vinculo durante o período de janeiro de 2013 a outubro de 2014. Também é vedada a
participação de parentes até o segundo grau de qualquer uma dessas pessoas.
3) No subitem 5.1 do edital, onde se lê:
5.1 As inscrições dos trabalhos poderão ser feitas a partir de 20/07/2014 até as 17 horas
do dia 31/10/2014. No caso de remessa pelos Correios será observada a data de
postagem constante no Aviso de Recebimento, para efeito de aceitação da mesma.
LEIA-SE:
5.1 As inscrições dos trabalhos poderão ser feitas a partir de 21/07/2014 até as 17 horas
do dia 31/10/2014. No caso de remessa pelos Correios será observada a data de
postagem constante no Aviso de Recebimento, para efeito de aceitação da mesma.
4) Inserir o item 5.6 do edital:
5.1 No caso de trabalhos não assinados ou assinados com pseudônimos ou não
creditados de forma clara – matérias veiculadas em emissoras de radio e televisão, por
exemplo, a autoria deve ser atestada, por escrito, pela chefia de redação ou chefia de
reportagem.

Fortaleza, 24 de junho de 2014.

Sabrina Lemos Moura Moreira
Presidente da Comissão de Avaliação e Julgamento
do Concurso Prêmio Cagece de Jornalismo
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