025/ 2017
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTISTA PARA MINISTRAR OFICINA
DE LEITURA DRAMÁTICA NA 6ª MOSTRA WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES.
A Prefeitura do Município de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura e Fundart, comunica que estão abertas as inscrições para contratação de
profissionais artistas a ministrarem oficina de leitura dramática na 6ª Mostra
Wallace Leal Valentin Rodrigues.
1. DOS OBJETIVOS
1.1.

Este edital visa difundir, disponibilizar e fomentar o conhecimento das obras
dirigidas por Wallace Leal, ampliando o olhar do texto para a atualidade.

1.2.

Serão contratados dois profissionais que ministrarão oficinas de leitura
dramática com 04 (quatro) horas de duração cada uma.

1.3.

Após a conclusão da oficina haverá uma apresentação seqüencial dentro da
Mostra Wallace.

1.4.

Os textos escolhidos para a leitura dramática são pré determinados pela
Secretaria Municipal de Cultura e Fundart, sendo eles:
a) A Mão do Macaco – William Wymark Jacos
b) Os Malefícios do Tabaco – Anton Tchekhov
c) O Homem com a Flor na Boca – Pirandello
d) Pluft, o Fantasminha – Maria Claro Machado
e) O Protocolo – Machado de Assis
f) Uma Mulher de Outro Mundo – Noel Coward.

2.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.

Poderão inscrever-se no edital 025 / 2017 artistas representados por pessoa
jurídica formalmente constituída e que conste em sua inscrição CNPJ
atividades compatíveis com as exigidas neste edital.

2.2.

Será aceita uma proposta por proponente.

2.3.

É vedada a participação de servidores públicos da Secretaria Municipal de
Cultura e Fundart , que ocupem cargos de confiança ou em comissão.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.

As inscrições estarão abertas de 01 a 16 de Novembro de 2017 e deverão
ser encaminhadas à:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ARARAQUARA
FUNDART – FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE ARARAQUARA
PALACETE DAS ROSAS “PAULO A. C. SILVA”
Rua São Bento, 794 – Centro
Araraquara / SP – CEP: 14.801-300

3.2.

O horário para recebimento das propostas é das 09h às 17h30, de segunda à
sexta-feira.

3.3.

As propostas deverão estar em envelope lacrado onde conste a seguinte
identificação:
025/ 2017 .EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTISTA
PARA MINISTRAR OFICINA DE LEITURA DRAMÁTICA NA
6ª MOSTRA WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES.

3.4. Para a inscrição é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a- identificação do proponente (pessoa jurídica);
b- cópia atualizada do CNPJ;
c- cópia atualizada do documento de identidade e CPF do representante legal;
d- dados bancários do proponente;
e- proposta de oficina, com breve detalhamento das ações (observando o previsto
no capítulo 1);
f- histórico do proponente, com clipping e/ou breve currículo;
3.5.

Os documentos citados deverão estar na ordem mencionada e não serão
aceitas inscrições apresentadas de forma diversa da descrita.

3.6.

Após o envio da proposta não serão admitidas alterações de qualquer
natureza.

4. DA SELEÇÃO
4.1.

A comissão de avaliação / seleção será previamente designada pelo Chefe
do Executivo, de acordo com Decreto nº 11.374 de 28 de Abril de 2017.

4.2. Para avaliação das propostas serão considerados os seguintes critérios:
a) excelência artística da proposta;
b) qualificação do profissional envolvido;
c) enquadramento da proposta dentro deste edital e conformidade com a
bibliografia exigida.
4.3.

Os critérios acima mencionados serão pontuados individualmente, com
notas de 0 a 10, sendo 0 para menor relevância e 10 para maior relevância.

4.4.

Serão contempladas duas propostas que alcançarem as duas maiores
pontuações, aferidas pela soma de todos os itens.

5. DA CONTRATAÇÃO
5.1.

As propostas contempladas neste edital receberão o valor de R$500,00
(quinhentos reais) por 4 horas de oficina;

5.2.

O pagamento será efetuado ao proponente após entrega de nota fiscal;

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1.

O resultado deste edital será divulgado no site oficial do município
(www.araraquara.sp.gov.br) um dia após o processo de seleção.

6.2.

O proponente aprovado será convocado por telefone e/ou email para
procedimentos de contratação.

6.3.

O edital 025/2017 destina-se exclusivamente a 4 horas horas de oficina de
leitura dramática para a 6ª Mostra Wallace Leal Valentin Rodrigues, não
tendo validade após esse fim.

6.4.

Os casos omissos serão analisados pelas comissões técnicas da Secretaria
Municipal de Cultura e Fundart.

6.5.

Para informações e dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal
de Cultura e FUNDART, pelos telefones: (16) 3322-2770 / 3332-5432

