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EDITAL DE CONCURSO Nº 01 /2012 

  
II FESTIVAL SERGIPANO DE TEATRO 

 
 
A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, torna público a realização do II 
FESTIVAL SERGIPANO DE TEATRO e a expedição do presente Edital  à seleção de 
ESPETÁCULOS TEATRAIS para participação, como  apoio e incentivo da cultura regional, 
com observância na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), no que couber e Lei 6.533 de 24 de maio e 
1978 e seu decreto regulamentador nº 82.385, de 5 de outubro de 1978, em conformidade com 
as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 
I. DO OBJETO 
 
1. O presente regulamento tem por objeto a seleção de espetáculos teatrais para receberem 
recursos mediante apresentação no II Festival Sergipano de Teatro (FEST), que acontecerá na 
cidade de Aracaju, no período de 14 a 28 de março de 2012. 
  
 
II. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
1. Somente poderão habilitar-se para os fins deste Concurso pessoas físicas residentes no 
Estado de Sergipe, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e pessoas jurídicas 
devidamente regularizadas, também com domicílio no Estado de Sergipe. 
 
2. Para efeito de inscrição, grupos que não se inscreverem na categoria pessoa jurídica, 
deverão emitir e assinar uma Carta de Exclusividade indicando representante (pessoa física ou 
jurídica), que atuará administrativa e juridicamente em todas as fases do presente Edital; 
 
3. Cada candidato ou grupo poderá apresentar 01(um) projeto por categoria que são: 
 
a) Teatro de rua 
b) Teatro Infantil 
c) Teatro  Adulto 
d) Teatro de bonecos 
 
III. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
 
1. O projeto a ser inscrito deve ser entregue pessoalmente ou encaminhado Via Postal com 
Aviso de Recebimento (A.R) ou SEDEX com A.R para a sede da Secretaria do Estado da 
Cultura, situada à Rua Vila Cristina, 1051, Bairro 13 de Julho, CEP: 49.020150, 
Aracaju-SE. O projeto deve ser entregue ou enviado dentro de uma EMBALAGEM ÚNICA 
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(envelope, pacote ou caixa) com a identificação EDITAL 01/2012 – II FESTIVAL 
SERGIPANO DE TEATRO. 
 
2. O prazo de inscrição vai do dia 02 a 29 de fevereiro de 2012 nos dias úteis, das 10 às 12 
horas e das 13 às 17 horas. As inscrições enviadas por correio somente serão aceitas quando 
postadas regularmente dentro do referido prazo. 
 
3. A documentação necessária que deverá constar dentro do envelope apresentada em 01 
(uma) via original: 
 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I); 
b) Declarações devidamente assinadas (conforme Anexo II); 
c) Cópia simples do documento de identidade (oficial) do proponente do grupo  que 

contenha R.G. e foto ou outro documento de identidade com força legal (carteira de 
trabalho, de motorista, de entidade oficial de classe, etc.) para pessoa física; 

d) Cópia simples do CPF (válido) do proponente ou documento de identidade que 
contenha o número do CPF; 

e) Cópia simples de comprovantes de residência (IPTU, extrato bancário, contas de água, 
luz, gás ou telefone fixo) no Estado de Sergipe, em nome do proponente, sendo um 
comprovante do endereço atual ou declaração assinada; 

f) Número de Inscrição de Trabalhador para contribuição de INSS. 
g) Para pessoa jurídica: cópia do cartão de CNPJ, certidões de regularidade fiscal 

municipal, estadual e federal; estatutos constitutivos em caso de Associações ou cópia 
do contrato social em caso de empresas provadas, cópia do CPF e RG do Responsável 
Legal; 

h)  01 (uma) cópia do histórico artístico do proponente com detalhamento dos projetos 
realizados nos últimos anos; será permitido anexar matérias de jornais e revistas, 
cartazes, folders, etc., relativos às atividades desenvolvidas pelo proponente;  

i) 01 (uma) cópia do projeto constando: ficha técnica, sinopse do espetáculo, liberação 
dos Direitos Autorais, 03 fotos do espetáculo, fotocópia de comprovante de Registro 
Profissional na DRT dos técnicos e artistas. 

 
 
IV. DA ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
1. Serão anuladas as inscrições: 
 

a) Postadas ou protocoladas após o período de inscrição definido neste Edital; 
b) Que não apresentarem toda a documentação relacionada no item III, sub-item 3; 
c) Que não atenderem aos termos do item II – Das Condições de Habilitação. 

 
 
2. Não serão aceitos documentos rasurados ou com prazo de validade vencido.  
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V. DAS COMISSÕES 
 

1. A Coordenação do Concurso será composta por funcionários da SECULT/SE 
formada por 03 (três) membros, com a atribuição de examinar e decidir sobre a 
adequação da documentação apresentada em face das exigências do Edital. 
 
2. A Comissão de Seleção dos Projetos será composta por 05 (cinco) membros. 
Sendo 03 (dois) representantes de renome da área teatral, representando entidades da 
sociedade civil, 01 (um) membro de renome da área teatral indicado pela SECULT/SE 
e 01 (um) jornalista de renome da área cultural. 
Parágrafo Único: Não poderão integrar a Comissão de Seleção nenhum proponente 
(fisico ou juridico)  nos projetos inscritos neste Concurso, bem como seus cônjuges ou 
parentes até o segundo grau. 

 
VI. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
1. Os projetos recebidos pela Secretaria de Estado da Cultura passarão por dois processos de 
avaliação: habilitação e seleção. 

2 A etapa de habilitação terá caráter eliminatório, que consistirá na verificação do 
cumprimento das exigências constantes no item III (DA INSCRIÇÃO E DA 
DOCUMENTAÇÃO). 
 
3- A etapa de seleção avaliará os projetos habilitados, em primeiro e único lugar, por suas 
qualidades cênicas (representação dos artistas, cenário, texto, direção etc.), seguindo os 
seguintes critérios: a) consistência da proposta; b) adequação à categoria inscrita e faixa etária 
do público; c) exequibilidade; d) capacidade técnica do proponente. 
 
VII. DA PREMIAÇÃO 
 
1. Serão contemplados com o Prêmio Participação no II FEST 17 vencedores, distribuídos por 
categoria Teatro de Rua e bonecos, Teatro de palco. 
 
2. Os valores brutos (sem a dedução dos impostos e contribuições legais) dos prêmios serão 
concedidos nas seguintes faixas: 
 

a) Teatro de Rua e bonecos: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

b) Teatro de palco (adulto e infantil) R$ 3.000,00 (três mil reais); 
 

2.1. A quantidade de espetáculos dentro das faixas acima estipuladas ficará a critério da 
Comissão de seleção, observando o número de Inscritos e a Dotação Orçamentária disponível 
neste Edital. 
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3. Os recursos serão entregues, de forma simbólica, no dia do cortejo, mas o valor será 
depositado em conta aberta no BANESE, seguindo os prazos administrativos para a 
liquidação, condicionada a apresentação da documentação exigida para tanto e comprovação 
de contrapartida especificada no presente edital. 
 
4. No dia da premiação será entregue aos vencedores um cheque simbólico, no valor do 
prêmio.  
 
5. No caso de participação em grupo o depósito será efetuado na conta do seu representante, 
pessoa física ou jurídica, com incidência dos descontos legais pertinentes. 
 
VIII. DA CONTRAPARTIDA  
 
1. Os proponentes premiados autorizarão o uso do material gravado para veiculação em rádio, 
televisão, internet, divulgação e outras mídias, sem nenhum ônus para a SECULT; 
 
2. Os proponentes selecionados assinarão um termo de compromisso comprometendo-se a 
participar do cortejo teatral que acontecerá no dia da abertura do festival com, pelo menos, 
60% dos participantes do grupo; 
 
3. Os proponentes selecionados assinarão termo de compromisso comprometendo-se a 
participar da programação artística do II FEST, mediante apresentação do espetáculo inscrito 
nos horários, datas e espaços previamente combinados. 
 
 
X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital. 
 1.1. O proponente interessado não poderá inscrever um espetáculo que já tenha 
inscrito no I Festival Sergipano de Teatro – FEST. 
 
2. Os projetos estarão sob guarda deste órgão público até no máximo 30 (trinta) dias, a partir 
da data de publicação do resultado da seleção, e a disposição dos respectivos proponentes, que 
terão a escolha também de doá-lo ao acervo do Memorial do Teatro Sergipano.  

 2.1. Após este prazo os projetos serão automaticamente destinados ao acervo 

do memorial do Teatro Sergipano para aproveitamento de suas informações.   

3. São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e encargos de 
natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito 
autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial), bem como quaisquer outros 
resultantes da adesão objetivada neste Edital e fiscalização sindical das categorias 
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envolvidas, ficando a Secretaria do Estado da Cultura exclusa de qualquer 
responsabilidade dessa índole. 
 
4. O projeto deve ser realizado atendendo a todas as características definidas por ocasião da 
inscrição.  
 
5. Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, a Secretaria de Estado 
da Cultura poderá em qualquer momento excluir o proponente do processo seletivo. 
 
6. Eventuais esclarecimentos referentes a este Concurso serão prestados na sede da Secretaria 
do Estado da Cultura, situada à Rua Vila Cristina, 1051, Bairro 13 de Julho, CEP: 49.020150, 
Aracaju-SE. em dias úteis, pelos telefones: (79) 3179-1304 ou (79) 3179-1916 no horário de 
10:00 às 17:00, e também pelo site www.divirta.se.gov.br 
 
7. Os resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site www.divirta.se.gov.br 
, bem como será publicada lista no átrio do CCLB e TTB. 
8. Integram o presente Edital: 
 
Anexo I- Modelo de Ficha de Inscrição; 
Anexo II – Ficha do Espetáculo; 
Anexo III – Relação de Participantes; 
Anexo IV – Autorização de Uso de Som e Imagem; 
Anexo V – Declarações. 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ESPETÁCULO  
 II FESTIVAL SERGIPANO 

 
TIPO DE INSCRIÇÃO 
 
Pessoa Física (  ) 
Pessoa Jurídica (  ) 
 
Espetáculo:______________________________________________ 
Autor(es):_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Classificação Etária:_______________________________________ 

Sobre o Grupo: 
Grupo:__________________________________________________ 

CNPJ:___________________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________ 

Telefone:__________________________Cidade:________________ 
E-mail:_________________________________________________ 

Responsável:______________________________RG:____________ 
CPF:____________________________________ 

Endereço:_______________________________________________ 

Telefone:__________________________Cidade:________________ 

E-mail:_________________________________________________ 

Sobre o espetáculo: 
Diretor:____________________________Telefone:______________ 
Produtor:___________________________Telefone:_____________ 

Necessidades.Técnicas_____________________________________ 
_______________________________________________________ 

Aracaju (SE), ......... de ......................................... de 2012. 
 

_____________________________ 
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Assinatura do Responsável Proponente 
 

ANEXO II  
 FICHA DO ESPETÁCULO 

 
Espetáculo:  
Autor:  
Direção:  
Cenografia:  
Iluminação:  
Figurino:  
Maquiagem:  
Tempo de duração do espetáculo:  
Tempo de montagem técnica do 
espetáculo: 

 

Gênero (drama, comédia, etc):  
Faixa etária:  
Categoria ( )Adulto  

( )Infantil  
( )Animação  
( )Circo-Teatro  
( )Teatro-Musical 

Espaço(s) para encenação: (indique uma 
ou mais opções) 

( )Palco italiano  
( )Rua  
( )Lona  
( )Escola  
( )Outros 

Citar Outros:  
Necessidades técnicas específicas do 
espetáculo 

 

 
Outras informações: 

 Caberá ao grupo providenciar seus próprios acessórios de contra-regragem e encenação, 
bem como as gelatinas necessárias para seu plano de iluminação. 

 O grupo deverá informar, em ficha a ser enviada no caso de seleção, o uso de qualquer 
material que necessite de proteção para o palco, sendo que a devida proteção é de 
responsabilidade do grupo. 

 A ficha de inscrição deverá ser digitada ou datilografada e enviada com o material a ser 
selecionado (não aceitamos inscrições via e-mail). 

Observação: 

 O preenchimento desta ficha não habilita o grupo como participante do II FEST 
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 Caberá a Comissão Organizadora indicar os grupos selecionados. 
 

ANEXO III 
 

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES 
 
 
 

 NOME COMPLETO FUNÇÃO SEXO CPF RG REGISTR
O DRT 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
 

Aracaju (SE), ......... de ......................................... de 2012. 

 
_____________________________ 

Assinatura do Responsável Proponente 
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ANEXO IV 
 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE SOM E IMAGEM 
 
 
 
 

Autorizo o uso de imagem e som  do espetáculo ___________________ 
___________________________________________________, do Grupo 
_________________________________________,caso o mesmo seja selecionado, para 
divulgação do II FEST – Festival Sergipano de Teatro 2012 e/ou outras atividades artístico-
culturais relacionadas ao evento, realizadas pela SECUL/SE. 
 
 

Aracaju (SE), ......... de ......................................... de 2012. 
 

_____________________________ 
Assinatura do Responsável Proponente 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÕES 

 
 

Eu,..................................................................................., RG nº .....................,  CPF 

nº..........................................., residente à Rua ...................., 

Bairro............................................., CEP...................., município de 

.................................................................., proponente do Espetáculo  

denominado......................................................,venho declarar que: 

 

1. O projeto apresentado para este Festival não foi realizado anteriormente; 

2. Não tenho impedimento legal para contratar com a Administração; 

3. Sou residente no Estado de Sergipe há mais de 03 (três) anos; 

4. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital; 

5. Será realizada a contrapartida prevista no item VIII do Edital. 

 

Aracaju (SE), ......... de ......................................... de 2012. 
 

_____________________________ 

Assinatura do Responsável Proponente 
 


