


Meu nome não consta na lista de homologados.
O que fazer?

Se você não foi homologado pela Secult, mas está na lista 
de validados pela DataPrev, acesse seu cadastro no Mapa 
Cultural e veja qual foi a sua pendência documental. Nossa 
equipe entrará em contato com você, que terá um prazo de 
cinco dias para regularizar sua situação e entrar no próximo 
lote de pagamento.

Não fui homologado, mas em que caso cabe recurso?

Se você solicitou o auxílio e consta na lista de validados 
pela Dataprev, mas ainda não foi homologado pela 
Secult por pendência documental, volte ao seu cadastro 
e confira os documentos pendentes. Nossa equipe 
entrará em contato com você para que, no prazo de cinco 
dias, regularize sua situação e entre no próximo lote de 
pagamento.

Onde encontro a relação de documentos pendentes para 
envio de recurso?

Você pode encontrar em seu próprio cadastro no Mapa 
Cultural do Pará (leialdirblanc.pa.gov.br) sua situação e 
entrar no próximo lote de pagamento.

Qual o prazo para envio de recurso?

Você tem o prazo de 48h após a publicação da lista de 
homologados no site e no Diário Oficial do Estado para 
entrar com recursos pelo e-mail:
recursoinciso1leialdirblancpa@gmail.com.

http://leialdirblanc.pa.gov.br
mailto:recursoinciso1leialdirblancpa%40gmail.com?subject=


Qual a previsão de resposta do recurso?

Caberá recurso no prazo de 48 horas, pelo e-mail 
recursoinciso1leialdirblancpa@gmail.com, a partir da 
data de ciência do indeferimento ou da exclusão. Após este 
prazo, você será comunicad@ em até 48 horas da decisão, 
não tendo opção de outro recurso.

Fui homologadA para pagamento, mas não sou 
correntista, onde devo receber?

Você receberá uma senha diretamente em seu cadastro no 
Mapa Cultural. Com essa informação, poderá se dirigir ao 
Banco do Brasil ou Caixa 24h para realizar o saque, que só 
poderá ser feito em parcelas diárias de R$ 1 mil reais.

O pagamento do inciso I será em parcela única? Qual o 
valor?

Sim. As chefes de famílias monoparentais recebem 
R$ 6.000,00 e os demais R$ 3.000,00, referentes a 5 meses 
de auxílio.

Meu cadastro continua em análise, o que devo fazer?

Continue aguardando, pois ainda divulgaremos a 2ª lista de 
homologados.

Em quanto tempo será feito o pagamento?

O pagamento poderá ser efetuado até 72h úteis após a 
divulgação dos homologados.
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