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Fundada em 27 de Março de 2009

EDITAL AALO nº 001/2013

O  presidente  da   Academia  Artística  e  Literária  de  Óbidos,  em 
observância ao disposto no artigo 8º, do Regimento Interno do Silogeu, torna 
pública a abertura de inscrições, no período de 13 a 27 de maio de 2013, a 
quem se habilite a concorrer ao preenchimento da Cadeira nº 11, patronímica 
de Maria Madalena de Pina Printes, antes ocupada pelo saudoso acadêmico 
fundador, o arquiteto e escritor Dr.  Carlos Antônio Barbosa da Silva; e da 
Cadeira nº 22, patronímica de José Carlos Ferrari, antes ocupada pelo saudoso 
acadêmico fundador, o cronista e escritor Hugo Antônio Ferrari.

O requerimento (nome completo, RG, CPF, filiação, data do nascimento, 
telefones,  endereço  com  CEP),  que  deverá  ser  dirigido  à  Presidência  do 
Silogeu, poderá ser entregue nos seguintes endereços: Canto Advocacia, sito 
à Tv. do Chaco, 2481, entre Av. João Paulo II (1º de dezembro) e Almirante 
Barroso, na cidade de Belém e; Cartório Ferreira: Tv. Eloy Simões nº 251, na 
cidade  de  Óbidos,  no  horário  das  08  às  17  horas,  ou  através  de  meio 
eletrônico,  para  o  e-mail:  aucimario@hotmail.com,  acompanhado  de 
“currículum  vitae” e  a  relação  nominal  dos  títulos,  livros,  crônicas,  contos, 
memórias e demais produções intelectuais como pintura, música e escultura, já 
divulgadas ou ainda inéditas, citando a fonte de cada publicação, se for o caso, 
facultando-se a juntada do referido acervo somente quando a inscrição for por 
meio físico.

As inscrições serão submetidas a uma Comissão de Admissão formada 
por 03 (três) acadêmicos indicados pelo Presidente da Academia, que após a 
devida  análise,  em conjunto  ou  separadamente  dará  seu  parecer  final  em 
caráter irrecorrível, vedada a divulgação do mesmo aos inscritos ou a terceiros.

Ao  formalizar  sua  inscrição,  o  candidato  adere  e  concorda  com  os 
termos do presente EDITAL.

Belém (PA), 10 de maio de 2013

José Raimundo Farias Canto

Presidente da Academia Artística e Literária de Óbidos
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