021/2018
CONCURSO DE PRODUÇÕE“ AUDIOVI“UAI“ PARA A 7ª MO“TRA WALLACE LEAL
VALENTIN RODRIGUE“
A Prefeitura do Município de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Cultura e FUNDART,
comunica que estão abertas as inscrições para o concurso de produções audiovisuais a integrarem
a 7ª Mostra Walla e Leal Valentin Rodrigues .
1 – DOS OBJETIVOS
1.1- Reconhecer e fomentar a produção audiovisual, reunindo variedades artísticas e culturais nos
formatos de ficção, animação, documentário, experimental e vídeo clipe.
1.2 – Contemplar produções audiovisuais de curta, média ou longa metragem, sendo consideradas
de curta metragem as produções com até 20 minutos de duração, média metragem de até 60
minutos de duração e longa metragem a partir de 70 minutos.
1.3 – As produções sele ionadas serão exi idas durante a 7ª Mostra Walla e Leal Valentin
Rodrigues , no período de 26 de Novembro a 01 de Dezembro de 2018.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Serão aceitos filmes captados em quaisquer formatos. Os filmes selecionados serão exibidos
em formato digital.
2.2 – É vedada a participação de servidores públicos municipais, que ocupem cargos de confiança,
em comissão ou concursados.
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 – As inscrições estarão abertas no período de 13 a 22 de Novembro de 2018, e serão feitas
exclusivamente online, com duas opções disponíveis:
3.1.1

–

Inscrição

por

formulário

online,

com

link

disponível

no

site

www.araraquara.sp.gov.br (Editais da Cultura)
3.1.2 – Download e preenchimento da ficha de inscrição, disponível em anexo no site
www.araraquara.sp.gov.br (Editais da Cultura), com encaminhamento por email para o endereço
mostrawallace2018@gmail.com.
3.2 – Todos os itens do formulário e/ou ficha de inscrição são de preenchimento obrigatório.

4 – DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
4.1 – A comissão de avaliação / seleção será previamente designada pelo Chefe do Executivo, de
acordo com o decreto 11.374 de 28 de Abril de 2017, composta por curador da 7ª Mostra Wallace
Leal Valentin Rodrigues, membros do Conselho Municipal de Cultura e demais especialistas
externos ao processo.
4.2 – Serão selecionadas até quatro produções audiovisuais.
4.3 – A comissão de avaliação / seleção analisará os seguintes critérios:
a) tema
b) direção
c) concepção artística
d) fotografia
e) montagem e som
4.4 – Cada item receberá pontuação numerada de 1 a 5, e as obras serão classificadas pelo maior
valor obtido na soma total de pontos.
4.5 - O valor da premiação será de R$400,00 (quatrocentos reais) por obra selecionada.
4.6 – As deliberações da comissão de avaliação serão registradas em ata de seleção, que ficará
disponível aos proponentes após a publicação do resultado.
4.7 – A decisão da comissão de seleção é soberana em relação às suas competências, respeitando
o disposto neste edital, não cabendo, portanto, qualquer tipo de recurso quanto à sua decisão.
4.8 – A publicação dos resultados será feita no site oficial da Prefeitura de Araraquara
(www.araraquara.sp.gov.br) e os proponentes selecionados serão contatados pela Secretaria
Municipal de Cultura.
5 – DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 – Ao inscrever-se neste edital, o proponente admite ser responsável pelos direitos autorais de
imagem, trilha sonora e demais direitos conexos.
5.2 – Ao concluir a inscrição, o proponente autoriza a exibição do filme em qualquer dependência
da 7ª Mostra Walla e Leal Valentin Rodrigues .
5.3 – Os filmes selecionados serão exibidos segundo programa preparado pela organização da 7ª
Mostra Walla e Leal Valentin Rodrigues .
5.4 – As sessões de exibição serão gratuitas.
5.5 – Casos omissos a este regulamento serão analisados pela comissão julgadora e Secretaria
Municipal de Cultura / FUNDART.
5.6 – Para informações e dúvidas sobre este edital, entrar em contato com a Secretaria Municipal
de Cultura, no telefone 3322-2770.

Ficha de Inscrição
7ª Mostra Wallace Leal Valentin Rodrigues

Preencha a ficha de inscrição e nos envie o link com seu filme e senha
Boa Sorte!

Nome do Filme:________________________________________________________________

Tempo de duração:________________ Ano de produção/lançamento:_________

Gênero:____________________ Classificação indicativa:______________

Categoria do Filme ( Documentário, ficção, experimental, vídeo-clipe):
___________________________
Responsável pelo Filme:________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
Telefone__________________________________________________________________
Nome do Diretor:_________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Produtora:_________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________

Ficha Técnica do Filme (Equipe):
Elenco Principal:____________________________________________________
________________________________________________________________________
Diretor(a):____________________________________________________________
Diretor (a) de arte:___________________________________________________
Diretor (a) de fotografia_____________________________________________
Montagem/Edição___________________________________________________
Produtor(a) __________________________________________________________
Som____________________________________________________________________

Trilha Sonora__________________________________________________________
Pós-Produção__________________________________________________________
Link Para o Filme e senha se existir:

Anexar a esta ficha de inscrição (obrigatório para a inscrição)

2 fotos de divulgação do filme
cartaz do filme
1 foto do diretor
Clipping do filme
Currículo do filme
Cúrriculo do diretor

Enviar junto com a ficha de inscrição para o email:
mostrawallace2018@gmail.com

