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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 46/2021 - PRÊMIO SEU SIQUEIRA 
 

CONCURSO 01/2021 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

CONCURSO DE PROJETOS – PRÊMIO SEU SIQUEIRA para seleção e premiação de INICIATIVAS ARTÍSTICAS 
E CULTURAIS da cidade de Paraibuna-SP, que serão apoiadas com recursos emergenciais da Lei Federal 
de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020. A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”, 
nesse identificada como FUNDAÇÃO CULTURAL, torna público o presente edital de Premiação de 
Iniciativas Artísticas e Culturais, nesse identificado como PRÊMIO SEU SIQUEIRA, com inscrições abertas 
de 27 de setembro a 27 de outubro de 2021, em conformidade com o artigo 22, § 4º da Lei Federal nº 
8.666/1993; inciso III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, nesse identificada como LEI ALDIR 
BLANC, o Decreto Federal nº 10.751/2021; Decreto Municipal nº 3.596/2020, Lei Federal nº 9.610/1998 
(Lei de Direitos Autorais), e condições e exigências estabelecidas nesse Edital e seus anexos.  

 
2. OBJETO 
 

2. 1 - O presente Edital tem a finalidade de selecionar 32 (trinta e dois) proponentes de Paraibuna, sendo 
exclusivamente pessoas físicas que se propõem a trabalhos individuais ou pessoas físicas que 
representem coletivos de pessoas, para recebimento de benefício visando a produção e difusão das 
linguagens, expressões e manifestações artísticas e culturais da cidade. 

 
2.2 - O presente Edital visa valorizar as diversas culturas e artes oriundas do Município, respeitando-se as 
categorias descritas no subitem 4.1 deste edital, com base nos setoriais que integram a Fundação Cultural 
“Benedicto Siqueira e Silva” e suas demandas, podendo contemplar originalmente no mínimo 2 (duas) 
propostas por seguimento. 

 
3. DOS VALORES 
 

3.1 VALOR TOTAL: R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) da dotação 
orçamentária: 13.392.0004.2050 – Fundo Municipal de Cultura / Ficha 0285 – 3.3.90.36.95 – Premiações 
Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outros. 

 
3.2 - Para fins do benefício, o Município de Paraibuna, por meio da Fundação Cultural de Paraibuna – 
“Benedicto Siqueira e Silva”, reservará e distribuirá o valor total de R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta reais ). 

 
3.3 - O valor a ser pago será de R$ 2.648,43 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 
centavos) para cada um dos 32 (trinta e dois) diferentes proponentes. 

 
3.4 - Em se tratando de seleção de proposta premiada, a qual receberá apoio financeiro para tal 
premiação, este edital não tem por objeto a prestação de serviços, e deste modo não será exigida entrega 
de nota fiscal ou prestação de contas contábeis após a entrega do produto final proposto. 
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3.5 - Caberá ao artista responsável pela proposta contemplada e que envolva mais de um participante a 
distribuição do apoio financeiro em comum acordo interno entre os artistas participantes, cuja divisão a 
Fundação Cultural e a Prefeitura de Paraibuna não irão intervir. 

 
4. DAS TERMINOLOGIAS E CONCEITUAÇÕES 
 

4.1 - São 8 categorias nos setoriais que integram a Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” e suas 
demandas, quais sejam: 1- artes cênicas; 2– artes plásticas; 3– arquivo e patrimônio histórico; 4– folclore 
e tradições populares; 5– Fotografia; 6- Sonorização; 7- literatura; 8- música. 

 
4.2 - “Coletivos de Pessoas”: são diversas pessoas físicas que conjuntamente realizam há no mínimo 02 
anos, de modo comprovado, ações e atividades e projetos artísticos e culturais no município de Paraibuna 
e que se configura em uma identidade coletiva com nome ou título definido utilizado há no mínimo 02 
(dois) anos, de modo comprovado. Exemplos: grupos e agrupamentos, redes, movimentos e coletividades 
que podem se refletir em bandas, conjuntos, cias ou companhias, crews, trupes, clubes, etc - desde que 
não formalizados oficialmente enquanto Pessoas Jurídicas com CNPJ. 

 
5. DA CONTRAPARTIDA 
 

5.1 - Contrapartida - “um presente para a cidade”: realizar atividade simbólica até o dia 20 de abril de 
2022, de interesse público para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e 
planejamento definidos com a Fundação Cultural de Paraibuna – “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura 
Municipal de Paraibuna. Esta contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, 
respeitados todos os protocolos oficiais da OMS, dos Governos Federal e Estadual, da Prefeitura 
Municipal de Paraibuna. 

 
6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

6.1 - Poderão inscrever-se para este Edital somente Pessoas Físicas maiores de 18 anos que se propõem 
a trabalhos individuais, ou pessoas físicas que representem coletivos de pessoas.  

 
6.2 - Poderão inscrever-se para este edital somente pessoas físicas PF que comprovem o mínimo de 02 
(dois) anos de experiência no seguimento proposto e que estejam inscritos e homologados no CAP - 
Cadastro de Artistas de Paraibuna. 

 
6.3 - Cada proponente pessoa física somente poderá inscrever uma proposta buscando o benefício deste 
Edital. 

 
6.4- Um mesmo Proponente poderá ser contemplado mais de uma vez com os recursos da Lei Federal nª 
14.017/2020 e 10.751/2021, no âmbito do Estado de São Paulo e do Município de Paraibuna, em Editais 
diferentes, desde que com propostas e/ou projetos diferentes.  

 
6.5 - O conteúdo da Proposta de Trabalho e Produto Final não poderá ser mesmo conteúdo já registrado 
pela Fundação Cultural de Paraibuna neste ano 2021 - seja via outro edital anterior ou por contratação 
direta para não haver repetição de repertório cultural beneficiado na cidade. 
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6.6 - É vedada a apresentação de projeto por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral 
até o primeiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes de cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Diretores de 
Departamentos Municipais, Chefe de Gabinete, Vereadores ou de Cargos de Direção, chefia ou de 
assessoramento da Prefeitura Municipal de Paraibuna, da Fundação Cultural e de membros do Conselho 
Gestor do FMC. 

 
6.7 - O proponente ou integrante de coletivo de pessoas não poderá propor ou participar de mais de um 
projeto no mesmo edital. 

 
7. DA INSCRIÇÃO 
 

7.1 - As inscrições estarão abertas no período de 27/09/2021 até às 17h do dia 27/10/2021, não 
prorrogáveis. 

 
7.2 - As inscrições deverão ser realizadas por plataforma online divulgada no site da Fundação Cultural 
de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva”, http://www.culturaparaibuna.com.br. 

 
7.3 - Os interessados poderão ainda, caso tenham necessidade de suporte e apoio principalmente por 
dificuldades com internet e ambiente digital, realizarem suas inscrições fazendo uso da mesma 
plataforma presencialmente na Fundação Cultural de Paraibuna – Benedicto Siqueira e Silva, mediante 
atendimento individual, com agendamento prévio pelos seguintes telefones: 12 3974-0716 (de segunda 
à sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00); com o devido uso de máscara e seguindo todos 
os demais protocolos de segurança sanitária estabelecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde, 
do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 

 
7.4 - A Fundação Cultural de Paraibuna – Benedicto Siqueira e Silva não se responsabilizará por inscrições 
não finalizadas dentro do prazo limite em razão de problemas particulares dos proponentes e/ou de 
congestionamento do servidor web. 

 
8. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 

8.1 - Toda documentação necessária e que deverá ser enviada virtualmente por meio das ferramentas 
digitais, deverá observar os limites de tamanho de memória listados nas respectivas Plataformas. 

 
8.2 - Para inscrição o proponente deverá enviar os documentos abaixo detalhados: 

 
a) Cópia simples de documentos de identidade oficial com número de RG, Foto da Pessoa, e número 

do CPF - da pessoa física proponente neste edital;  
b) Dados Bancários completos em nome da Pessoa proponente com comprovantes bancários que 

atestem tais dados; 
c) Comprovação de que possui pelo menos 2 (dois) anos de experiência no seguimento proposto. 
 

8.3 - Para inscrição o proponente deverá enviar os itens abaixo detalhados: 
 

Anexo 01 - Ficha de Inscrição;  
Anexo 02 - Termo de participação e reconhecimento de representação assinado pelas pessoas que 
integram a proposta; 
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Anexo 03 - Proposta de Trabalho e Produto Final (anexo específico para cada uma das 8 Categorias); 
Contrapartida - “um presente para a cidade”. 

 
8.4 - Os proponentes que vierem a ser contemplados deverão apresentar preenchido e assinado, 
posteriormente ao resultado de seleção, para fins de recebimento do benefício deste Edital o seguinte 
documento: 

 
Anexo 04 - Termo de Compromisso 

 
9. HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

9.1 - A análise quanto à habilitação da documentação do item 8.2 será realizada pela CIAP - Comissão 
Interna de Avaliação de Projetos da Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”. 

 
9.2 - DOS RECURSOS E RESULTADOS DA DOCUMENTAÇÃO: da Habilitação/Inabilitação decorrentes deste 
Edital caberá recurso cujo prazo para interposição do recurso que será de 05 (cinco) dias úteis abrindo-se 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual impugnação a esse recurso. O prazo recursal será contado a 
partir da publicação oficial da lista de habilitados/inabilitados. Será franqueado aos interessados, desde 
a data do início do prazo para interposição de recursos até seu término, vista aos autos do processo desde 
que solicitadas mediante pedido formal protocolado na Secretaria da Fundação Cultural “Benedicto 
Siqueira e Silva”. Decorrido o prazo supra, a CIAP terá até 03 (três) dias úteis para manter ou reconsiderar 
sua decisão e elaborar relatório para tanto, podendo no decurso deste prazo solicitar esclarecimentos ao 
proponente, a fim de dirimir dúvidas e embasar a avaliação. Após análise do recurso pela Comissão, o 
mesmo será encaminhado ao Presidente da Fundação Cultural decisão, no prazo de até 03 (três) dias 
úteis. 

 
9.3 – Os recursos interpostos deverão ser encaminhados à Fundação Cultural de Paraibuna, por meio de 
Protocolo na Secretaria da Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”. 

 
9.4 - A seleção e análise das propostas serão realizadas pela Comissão Julgadora e de Análise de Projetos, 
formada por Pareceristas Credenciados pela FUNDAÇÃO CULTURAL, designados pelo Presidente da 
Fundação Cultural de Paraibuna, e sua decisão é considerada soberana. 

 
9.5 - Serão HABILITADAS as candidaturas inscritas cuja documentação do item 8.2 tenha sido apresentada 
em conformidade com as exigências deste edital. 

 
9.6 - Serão INABILITADAS as candidaturas inscritas que incorrerem nas situações a seguir discriminadas:  

 
a) A candidatura que não apresentar, nas formas e prazos definidos neste edital, todos os 

documentos constantes do item 8.2 e 8.3 deste edital será automaticamente inabilitada.  
 

b) A candidatura que ao preencher o 8.3 não se enquadrar nas definições estabelecidas no item 4 
deste edital e demais itens relacionados diretamente às documentações exigidas.  

 
c) Não se tratar de proposta essencialmente voltada à finalidade deste Edital. 
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9.7 - O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Julgadora e de Análise de Projetos, 
formada por Pareceristas Credenciados pela FUNDAÇÃO CULTURAL, e será feito dentro da categoria, 
entre seus proponentes inscritos, com base nos critérios abaixo dispostos: 

 
CRITÉRIOS PONTOS TOTAL 
01 - Qualidade, viabilidade e relevância da proposta artística e 
cultural inscrita. 0 - 10 10 

02 - Comprovação e qualificação de atuação dos envolvidos 
na cidade de Paraibuna. 0 - 10 10 
03 - Abrangência cultural, considerando o potencial de 
interesse e comunicação com o público e seu efeito 
multiplicador na comunidade local, incluindo na rede 
produtiva da economia criativa artística e cultural da cidade 0 - 10 10 
TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO POSSÍVEL 30 

9.8 - Caso haja empate na pontuação totalizadora dos projetos, o desempate dar-se-á por meio de maior 
nota na ordem de critérios prioritários descritos acima. 
 

9.9 – Serão destinadas ao menos 2 vagas para cada uma das categorias descritas no artigo 4.1 deste Edital; 
aquelas que porventura ficarem ociosas em uma ou outra das 8 (oito) Categorias e não for possível o 
preenchimento, serão destinadas para a categoria onde houver maior demanda por número de inscrições 
de modo a contemplar a totalidade de 32 (trinta e dois) proponentes.  

 
9.10 - Propostas que (pela Comissão Julgadora) vierem a ser consideradas com conteúdo inserido no 
contexto artístico cultural histórico e social de Paraibuna e Vale do Paraíba Paulista serão consideradas 
como diferenciais positivos e serão levados em consideração como critério de desempate em persistindo 
o empate após a utilização dos critérios do item 9.8. 

 
9.11 - Propostas que pela Comissão Julgadora vierem a ser consideradas com conteúdo sectários ou 
segregacionistas atinentes à raça e/ou cor e/ou etnia, sexualidade e gênero, além de crença e religião não 
serão contemplados neste Edital. 

 
9.12 - O resultado com a lista dos selecionados será publicado no site oficial da Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva”. 

 
10. DO PAGAMENTO 
 

10.1 - Os proponentes selecionados serão convocados, por meio do site oficial da Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva”, para assinatura do Anexo 04 - Termo de Compromisso. 

 
10.2 - O pagamento da parcela única de R$ 2.648,43 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e três centavos) será efetuado em até 07 dias úteis. 
 
10.3 - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária para a conta do proponente. 
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11. DAS FASES E CRONOGRAMAS 
 

27/09/2021 Publicação do Edital 
27/09/2021  

a  27/10/2021 
Inscrições 

28/10/2021 Divulgação dos Projetos Inscritos 
28/10/2021 Avaliação da Documentação conforme listagem do item 8.2, e feito pela 

Comissão Interna de Avaliação de Projetos, conforme item 9.1 

03/11/2021 Informe de Habilitadas quanto à documentação 
04/11/2021 à 
10/11/2021  

PERÍODO RECURSAL 

11/11/2021 
 à 18/11/2021  

**Período para impugnação a esse recurso / apresentação de contrarrazões 
aos recursos 

19/11/2021 **Julgamento final quanto à documentação 
22/11/2021 à 
12/12/2021 

Avaliação quanto a Proposta 

14/12/2021 Fase Homologação: Resultado final de propostas selecionadas 
14/12/2021 à 
20/12/2021 

Fase Pagamento com entrega assinada do Anexo 04 - Termo de Compromisso 

21/12/2021 à 
20/04/2022 

Execução da Contrapartida - “um presente para a cidade” 

20/04/2022 Encerramento 
** Em caso de não interposição de recurso quanto às documentações, então os prazos subsequentes se 
anteciparão, adiantando as próximas fases do cronograma. 

 
12. DA REALIZAÇÃO DA CONTRAPARTIDA 
 

12.1 - O benefício previsto neste Edital está vinculado à Contrapartida - “um presente para a cidade” 
descrita na proposta no ato da inscrição e deverá ser realizada em sua totalidade em até 120 dias após o 
recebimento, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição. 

 
13. DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
 

13.1 - É responsabilidade do proponente divulgar as ações referentes ao benefício deste Edital, devendo 
constar em todo material o brasão do município de Paraibuna, a logomarca da Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva”, e as logomarcas oficiais do Governo Federal com os nomes do 
Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, e com a seguinte frase: “Realizado com recursos 
do benefício advindo da Lei 14.017/2020 e 14.150/2021 - Lei Aldir Blanc”. 

 
13.2 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Fundação Cultural de Paraibuna todo material de 
divulgação para aprovação da aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 
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13.3 - É responsabilidade do proponente fornecer, sempre que solicitada pela Fundação Cultural de 
Paraibuna, Município de Paraibuna, ou demais órgãos públicos de gestão, fiscalização, administração e 
controle vinculados, as informações e os documentos referentes à realização da proposta, inclusive para 
efeitos de análise dos relatórios e prestações de contas. 

 
14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

14.1 - Em se tratando de seleção de proposta premiada, a qual receberá apoio financeiro para tal 
premiação, este edital não tem por objeto a prestação de serviços, e deste modo não será exigida entrega 
de nota fiscal ou prestação de contas contábeis após a entrega do produto final proposto. 

 
14.2 - O município, bem como os proponentes beneficiados, deverá manter todas e quaisquer 
documentações referentes a este Edital, e zelar pelas mesmas, até o prazo de dez anos. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1 - A Prefeitura Municipal de Paraibuna, a Fundação Cultural de Paraibuna, e o Governo Federal do 
Brasil poderão usar em todo ou em parte, nos meios que lhe convier, o material enviado para inscrição, 
bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e publicidade.  
 
15.2 - O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das 
contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações pertinentes quando for o 
caso, inclusive estando ciente de é vedada a participação de crianças nas propostas sem autorização 
prévia dos responsáveis.  
 
15.3 - Quando a pessoa proponente contemplada neste Edital for considerada organização cultural sem 
constituição jurídica representada por pessoa física indicada pelos demais membros do coletivo, e 
almejar a “Certificação Simplificada”, o Certificado Digital, enquanto “Ponto de Cultura” no cadastro da 
Plataforma Rede Cultura Viva, poderá em 2021 ter apoio e auxílio da Fundação Cultural de Paraibuna para 
assim proceder e adquirir tal titulação concedida pela Secretaria Especial da Cultura, representada 
atualmente pela atual Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do 
Turismo, e assim vinculando-se formalmente à Política Nacional de Cultura Viva se estiver em 
conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 13.018/2014.  
 
15.4 - As constatações de informações inverídicas ou inidôneas prestadas pelo proponente, mesmo que 
posteriores à assinatura do Anexo 04 (Termo de Compromisso) autoriza a Fundação Cultural de Paraibuna 
a anular o benefício e exigir a devolução de valores porventura transferidos ao proponente, na forma da 
Lei.  
 
15.5 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital, poderão ser 
obtidos por meio do e-mail: cultural@culturaparaibuna.org.br com respaldo do Grupo de Trabalho e 
Grupo de Fiscalização, sempre que necessário.  
 
15.6 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pelo Grupo de Trabalho e de 
Fiscalização cabendo a decisão final à Presidência da Fundação Cultural de Paraibuna. 
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15.7 - Este edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como no site da Fundação 
Cultural de Paraibuna. 

 
15.8 - O ato simples de inscrição pressupõe e implica na aceitação e concordância integral das normas 
especificadas neste Edital, incluindo seus Anexos, e nas Leis e Decretos que sustentam o embasamento 
legal e jurídico deste Edital. 

 
 

COMPÕEM TAMBÉM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 

Anexo 1 – Modelo da Ficha de Inscrição 
Anexo 2 - Modelo de Termo de participação e reconhecimento de representação assinado pelas pessoas 
que integram a proposta 
Anexo 3 - Modelo de Proposta de Trabalho e Produto Final 
Anexo 03.1 – Artes Cênicas;  
Anexo 03.2 – Artes Plásticas;  
Anexo 03.3 – Arquivo e Patrimônio Histórico;  
Anexo 03.4 – Folclore e Tradições Populares;  
Anexo 03.5 – Fotografia;  
Anexo 03.6 - Sonorização;  
Anexo 03.7 - Literatura;  
Anexo 03.8 - Música;  
Anexo 04 - Minuta do Termo de Compromisso 
Anexo 05 – Salão Nobre Fundação Cultural (riders e metragens) 
Anexo 06 – Teatro Oficina “Ana Zito” (riders e metragens) 

 
 
 

Paraibuna, 27 de setembro de 2021. 
 
 
 

_______________________________________ 

Márcio Mayo 

Diretor Presidente 

FUNDAÇÃO CULTURAL “BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA”
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ANEXO 01 - FICHA DE INSCRIÇÃO/ ACEITE DOS TERMOS 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Título da Proposta / Nome do Projeto para este edital: 

 
Nome do Coletivo artístico/cultural de Pessoas (quando for o caso): OU Nome Artístico da Pessoa Física 
proponente: 

 
Área Cultural - segmento (dentro das 8 Categorias): 

 
DADOS DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
Nome Completo:  

 
RG nº.:   CPF nº.: 

 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
Rua:  
Bairro:  
Complemento:  
CEP:   Cidade:   Estado: 

 
CONTATOS - DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
TEL/CEL  
01 - Telefone Fixo com DDD: (___) ___________ 
02 - Celular com DDD:(___) ___________  
E - mail 01:  
E - mail 02:  

 
DECLARO conhecimento e aceite quanto ao que consta neste Edital. 

 
 

_____________________________________________  
Assinatura do responsável pelo projeto 
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ANEXO 02 - TERMO DE PARTICIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO 
 

NOME: 
 
 

RG: 
 
 

CPF: 
 
 
 
 
 

Comprometo-me a participar da proposta cujo título é:_______________________________________ 
__________________________________________ caso a mesma venha a ser selecionada neste edital. 

 
 
 

Informo que minha participação é no cargo/função: _________________________________________. 
 

 
 
 
 
 
 

Paraibuna, __ de ___________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do participante
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 

ANEXO 03.1 – Artes Cênicas 
 

Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 

 
I. PERGUNTA: Videoclipe inédito de uma ou mais cenas/esquetes/coreografias, ou registro 

audiovisual inédito de espetáculo cênico? 
RESPOSTA: ____________________________________ 
 
- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta:  
 
A. Em ambas as modalidades de registro caberá mesclar conteúdo de apresentação artística 

com breve depoimentos e relatos sobre trajetória e história de atuação no meio cultural na 
cidade de Paraibuna. 

 
B. Gravação finalizada em perfeitas condições de som e vídeo para exibição online, a ser 

entregue para a Fundação Cultural em formato ou digital (Plataformas de compartilhamento) 
com resolução Mínima de (720 x 1280 pixels) HD, Extensão MPEG 4 ou MOV Codec H.264 ou 
H.265, e com tratamento de som. Visando a inclusão há ainda uma preferência por ao menos 
constar Legenda no produto final. 

 
C. Projeto e produto de videoclipe inédito ou registro audiovisual inédito assinado por pessoa 

de confiança do Proponente, e de preferência profissional com experiência. 
 
D. NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO: 

__________________________________________ 
 
E. NÚMERO RG DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO: 

__________________________________________ 
 
F. Assinatura:_________________________________ 
 

II. PERGUNTA: Qual local de preferência para registro? 
RESPOSTA: ____________________________________ 
 
- Sugestões de possíveis locais de suporte principalmente à questão de acústica:  
A. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de Paraibuna) 

– Salão Nobre da Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”: conforme riders e 
metragens contidos no Anexo 05 do Edital.  

B. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de Paraibuna) 
– Teatro Oficina “Ana Zito”: conforme riders e metragens contidos no Anexo 06 do Edital. 
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1. Os artistas deverão considerar as condições de estrutura e equipamentos oferecidas 
nos dois locais acima mencionados quando da elaboração da proposta se pretender 
fazer uso de um dos dois.  

2. Qualquer tipo de estrutura e/ou equipamentos a mais que venham a ser necessários 
e que não constem nos Anexos serão de responsabilidade do proponente. 

 
C. Privado - Estúdios de gravação de som, Estúdios de gravação de vídeos, etc 
 
D. Privado - sedes de Escolas de Dança / Teatro / Circo, e outros espaços independentes 

considerados apropriados pela pessoa proponente. 
 
- Outros possíveis locais para registros audiovisuais: 
E. Cenas e filmagens poderão ser feitas também em demais locações públicas da cidade 

pensando nas imagens e questões visuais, agendando-se sempre que necessário junto ao 
setor responsável com antecedência e evitando-se aglomerações e respeitando-se os 
protocolos vigentes de saúde pública. 

 
III. PERGUNTA: Qual repertório será registrado? 

RESPOSTA: (responder com Link(s) de audiovisual e/ou links com comprovações de trabalhos 
anteriores com as obras contidas na proposta) 
 
- Informações obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
 
A. Um diferencial se as propostas artísticas forem de obras autorais próprias. 

 
1. LISTAR CADA OBRA CONTIDA NA PROPOSTA  
 
2. DESCREVER CADA OBRA CONTIDA NA PROPOSTA (Sinopse)  

 
3. TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA OBRA  

 
4. TEMPO TOTAL ESTIMADO E PRETENDIDO DE VÍDEO FINAL 

 
B. Perfil de público / Indicação de faixa etária  

(variação em número de idade, de tanto a tanto): _______________  
(infantil - adolescente - juvenil - adulto - idoso):__________________ 
 

C. Necessário que arquivos de audiovisual em Link para demonstrativo sejam com obras que 
farão parte do produto final que tenham sido feitas pelas pessoas artistas que integram a 
proposta de projeto 
 

IV. PERGUNTA: Trabalho solo ou em mais pessoas? 
RESPOSTA: ____________________________________ 
 
A. Mencionar se for Dupla, Trio, Quarteto ou mais.  
B. Listar abaixo os Nomes e RG de cada um: 

1. NOME COMPLETO: ____________________________________  
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RG:____________________________________  
2. NOME COMPLETO:____________________________________  

RG:____________________________________ 
 
C. Há outro cargo/função importante para o projeto, por exemplo de Direção ou Técnico de Som 

ou de Luz, que não é de quem estará no “Palco”?  
1. NOME COMPLETO:____________________________________  

CARGO/FUNÇÃO:____________________________________  
RG:____________________________________ 

 
IV. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 

 
A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da pessoa 

proponente.  
B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 

vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021.  

C. Anexar - resumo de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural de demais 
integrantes da proposta com datas das principais atividades. 

 
 

DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 08 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 

ANEXO 03.2 – Artes Plásticas 
 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 

I. PRODUTO FINAL: Cada proposta deve ter um Projeto configurando-se em uma coletânea de no 
mínimo 3 (três) peças especiais inéditas.  
 
- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
 
A. TEMA: Patrimônio Histórico e Cultural de Paraibuna 

1. As pessoas participantes deverão produzir as peças, com o intuito de retratar ou 
remeter a características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações 
culturais do Município de Paraibuna com as iconografias simbólicas do município 
sempre ressaltando valorização do Patrimônio Natural, Histórico e Cultural de 
Paraibuna (seja material ou imaterial) como principal elemento de composição de 
seus trabalhos, explorando as possibilidades criativas e estéticas de acordo com olhar 
e interpretação particulares. 

 
B. Os produtos serão fruto do exercício de atividade predominantemente manual, que pode 

contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos, desde que visem a assegurar 
qualidade, segurança e, quando couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto, 
portanto não sendo os que tratem da produção na sua forma industrial, com o predomínio 
da máquina e da divisão do trabalho da produção em série industrial, mas sim aqueles que 
realizam um trabalho manual com transformação da matéria-prima e fundamentalmente 
com desenho próprio, atentos à qualidade na produção e no acabamento. 
 

C. O participante é responsável pela autenticidade do material inscrito no concurso. A 
organização do concurso não será responsável em caso de reclamação pela desatenção aos 
direitos de autoria na hipótese de uso de imagens e produtos de outros autores que não o 
titular da inscrição. 

 
D. A Fundação Cultural se reserva o direito de solicitar ao autor que apresente uma declaração 

de autoria, ou do termo de autorização de uso de terceiros para fins de confirmação da 
inscrição, quando e se necessário. Em se tratando de utilização não autorizada de parte ou 
de todo o conteúdo, o participante responderá isoladamente perante os titulares dos direitos 
autorais e conexo. 

 
E. Será priorizada toda e qualquer produção de novas peças e produtos que já sejam 

comprovadamente a partir de técnicas de expertise das pessoas artistas que integram a 
proposta de projeto. 

 
F. As peças serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: Adequação e relevância ao 

tema; Acabamento e Apresentação; Criatividade; Originalidade e Inovação; Linguagem 
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própria; Qualidade técnica e domínio da mesma; Design do produto desde cores e traços ou 
desenhos ou formas e espessuras; Harmonia e Equilíbrio. 

 
G. As 03 peças deverão ser entregues na Fundação Cultural de Paraibuna, e se a proposta for 

aprovada, em se havendo condições de se produzir mais peças este descritivo de produção 
deverá constar do roteiro básico de execução. 

 
II. PERGUNTA: A proposta de trabalho/projeto neste Edital é individual ou em mais quantas pessoas? 

RESPOSTA: ____________________________________. 
 
A. Mencionar se for, Individual, Dupla, Trio, Quarteto ou mais.  
B. Listar abaixo os Nomes e RG de cada um: 

1. NOME COMPLETO: ____________________________________  
a) RG:____________________________________  
b) CARGO/FUNÇÃO:____________________________________  

2. NOME COMPLETO:____________________________________  
a) RG:____________________________________  
b) CARGO/FUNÇÃO:____________________________________ 

 
III. INFORMAÇÕES SOBRE AS PEÇAS: 

 
- Com fins de referência deverão ser entregues imagens e/ou fotografias de outras peças e 
produtos anteriormente já produzidos pela pessoa proponente. 
 
A. Título do Projeto:_________________________  
 

1. Título da Peça 01:_________________________  
a) Técnicas principais utilizadas na confecção da peça 01 ______  
b) Produtos e Materiais utilizados na confecção da peça 01______  
c) Tamanhos e proporções da peça 01______ 

 
2. Título da Peça 02:_________________________ 

a) Técnicas principais utilizadas na confecção da peça 02 ______  
b) Produtos e Materiais utilizados na confecção da peça 02______  
c) Tamanhos e proporções da peça 02______ 
 

3. Título da Peça 03:_________________________ 
a) Técnicas principais utilizadas na confecção da peça 03 ______  
b) Produtos e Materiais utilizados na confecção da peça 03______  
c) Tamanhos e proporções da peça 03______ 

 
- Deverá ser entregue um roteiro básico de execução e proposta detalhada do mesmo, 
demonstrando a modalidade escolhida de técnica, bem como até mesmo suas referências e 
inspirações a partir de trabalhos realizados por outras pessoas artistas quando for o caso. 

 
 

IV. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE 
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a) Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da pessoa 
proponente.  

b) Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 
vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021.  

c) Anexar - resumo de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural de demais 
integrantes da proposta com datas das principais atividades. 

 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 
ANEXO 03.3 – Arquivo e Patrimônio Histórico 
 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
Poderão ser contemplados propostas de registro audiovisual inédito de: produção e publicação de Obras 
sobre Patrimônio Histórico e Cultural Material e Imaterial na cidade de Paraibuna; palestras e oficinas em 
vídeo-aulas; encontros virtuais, depoimentos e relatos; entre outras.  
 
 

I. PERGUNTA: O que pretende ser registrado no vídeo? 
RESPOSTAS:________________________________________________ 
RESPOSTAS:________________________________________________ 

 
 

- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
 
A. Produção literária: corresponde aos trabalhos de criação, pesquisa e redação que resultem 

em originais de texto literário inédito de obras sobre patrimônio histórico e cultural material 
e imaterial da cidade de Paraibuna.  

 
B. Obra inédita: entende-se por inédita, obra que não tenha sido objeto de qualquer tipo de 

apresentação, veiculação ou publicação parcial ou integral (inclusive virtual) até a divulgação 
do resultado.  

1. Somente serão habilitadas obras inéditas em língua portuguesa brasileira.  
2. As obras precisam estar de acordo com o último acordo ortográfico instituído pelo 

Decreto Federal n° 6.583/2008.  
 

C. Publicação: a obra poderá ser publicada em formato físico ou digital.  
1. Publicação em formato físico: livro de obra literária é uma publicação que atende às 

seguintes especificações: impresso com no mínimo 49 páginas (conforme a ABNT), 
contendo ficha catalográfica, código de barras e ISBN, miolo em papel offset 75g no 
mínimo, impresso em 1 (uma) cor e capa em papel cartão 250g no mínimo, impressa 
em 4 (quatro) cores, com orelha.  

2. Variações do formato descrito acima serão permitidas, cabendo à Comissão de 
Seleção avaliar sua pertinência. Para tanto, o proponente deve descrever 
detalhadamente o formato e justificar a escolha. 

3. Publicações em formato digital: o proponente se compromete a manter o material 
acessível aos usuários.  

4. Patrimônio Histórico e Cultural: bens de natureza material e imaterial tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

 
A. Gravação finalizada em perfeitas condições de som e vídeo para exibição online, a ser 

entregue para a Fundação Cultural em formato ou digital (Plataformas de 
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compartilhamento) com referência de resolução 4K (3840 x 2160 pixels) ou full HD (1920 - 
1080 pixels), Extensão MPEG 4 ou MOV Codec H.264 ou H.265, e com tratamento de som 
incluindo masterização e mixagem quando for necessário. Visando a inclusão há ainda uma 
preferência por ao menos constar Legenda no produto final. 

 
B. Projeto e produto de registro audiovisual inédito assinado por pessoa de confiança do 

Proponente, e de preferência profissional com experiência. Deverá apresentar as seguintes 
informações do responsável pelo registro audiovisual: 
- NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO 
______________________________________________________________ 
- RG DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO 
_____________________________________________________________ 

 
- Assinatura:_________________________________ 

 
II. PERGUNTA: Qual local ou quais locais de preferência para registro? 

RESPOSTAS: ____________________________________ 
 
Pode descrever lugares diferentes para ações diferentes. 
 
- Sugestões de possíveis locais de suporte principalmente à questão de acústica: 
A. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Salão Nobre da Fundação Cultural: conforme riders e metragens contidos no 
Anexo 05 do Edital.  

 
B. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Teatro Oficina “Ana Zito”: conforme riders e metragens contidos no Anexo 06 
do Edital. 

1. Os participantes deverão considerar as condições de estrutura e equipamentos 
oferecidas nos dois locais (A e B) acima mencionados quando da elaboração da 
proposta se pretender fazer uso de um dos dois.  

2. Qualquer tipo de estrutura e/ou equipamentos a mais que venham a ser 
necessários e que não constem nos Anexos serão de responsabilidade do 
proponente. 
 

C. Privado - Estúdios de gravação de som, Estúdios de gravação de vídeos, etc.  
 

Privado - sedes e espaços próprios das Culturas Populares Tradicionais ou outros locais da 
manifestação e espaços independentes considerados apropriados pela pessoa proponente.  

 
- Outros possíveis locais para registros audiovisuais:  

 
Cenas e filmagens poderão ser feitas também em demais locações públicas da cidade pensando 
nas imagens e questões visuais, agendando-se sempre que necessário junto ao setor responsável 
com antecedência e evitando-se aglomerações e respeitando-se os protocolos vigentes de saúde 
pública. 
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III. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA 

 
A. Obrigatório que as propostas expliquem minimamente o que será registrado. Deve constar 

na proposta: 
 

- TÍTULO 
- TEMPO TOTAL PRETENDIDO DE VÍDEO 
 

- Perfil de público / Indicação de faixa etária  
(variação em número de idade, de tanto a tanto): _______________ 
(infantil - adolescente - juvenil - adulto - idoso):__________________ 
 

B. Conteúdos inseridos no contexto artístico cultural de Paraibuna serão consideradas como 
diferenciais positivos. 

C. Um diferencial se as propostas tiverem de obras autorais próprias de seus integrantes. 
RESPOSTAS DETALHANDO OS CONTEÚDOS: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
IV. PERGUNTA: A proposta terá a participação de quantas pessoas? 

RESPOSTA: _________________________________________ 
 

Mencionar quantas pessoas irão participar do projeto audiovisual. 
A. Listar abaixo os Nomes e RG de cada uma das principais pessoas participantes: 

1. Nome completo: _____________________________________ 
2. RG:_______________________________________________ 

 
B. Há outro cargo/função importante para o projeto, por exemplo de Direção ou Técnico de Som 

ou de Luz, que não aparecerá no vídeo? 
1. Nome completo: _____________________________________ 
2. RG:_______________________________________________ 

 
V. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 

 
A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da Pessoa 

proponente. 
B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 

vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021. 

 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
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desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 
ANEXO 03.4 – Folclore e Tradições Populares 
 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
Poderão ser contemplados propostas de registro audiovisual inédito de: apresentações e demonstrações das 
expressões e manifestações; palestras e oficinas em vídeo-aulas; encontros virtuais, depoimentos e relatos; 
entre outras. 
 
 

II. PERGUNTA: O que pretende ser registrado no vídeo? 
RESPOSTAS:________________________________________________ 
RESPOSTAS:________________________________________________ 

 
 

- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. As culturas tradicionais e populares são conjuntos de criações que emanam de uma 

comunidade cultural fundadas na tradição, expressadas por um grupo ou por indivíduos. 
 

B. São exemplos de expressão cultural deste segmento: Folia de Reis; Moçambique; Jongo; 
Festa do Divino; São Gonçalo; Catira; saberes relacionados a gastronomia, religiosidade, 
entre outros, reconhecidamente como patrimônio material e imaterial. 

 
A. Gravação finalizada em perfeitas condições de som e vídeo para exibição online, a ser 

entregue para a Fundação Cultural em formato ou digital (Plataformas de compartilhamento) 
com resolução Mínima de (720 x 1280 pixels) HD, Extensão MPEG 4 ou MOV Codec H.264 ou 
H.265, e com tratamento de som. Visando a inclusão há ainda uma preferência por ao menos 
constar Legenda no produto final. 

 
B. Projeto e produto de registro audiovisual inédito assinado por pessoa de confiança do 

Proponente, e de preferência profissional com experiência. Deverá apresentar as seguintes 
informações do responsável pelo registro audiovisual: 
- NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO 
______________________________________________________________ 
- RG DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO 
_____________________________________________________________ 

 
- Assinatura:_________________________________ 

 
III. PERGUNTA: Qual local ou quais locais de preferência para registro? 

RESPOSTAS: ____________________________________ 
 
Pode descrever lugares diferentes para ações diferentes. 
 
- Sugestões de possíveis locais de suporte principalmente à questão de acústica: 
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A. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 
Paraibuna) – Salão Nobre da Fundação Cultural: conforme riders e metragens contidos no 
Anexo 05 do Edital.  

 
B. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Teatro Oficina “Ana Zito”: conforme riders e metragens contidos no Anexo 06 
do Edital. 

3. Os participantes deverão considerar as condições de estrutura e equipamentos 
oferecidas nos dois locais (A e B) acima mencionados quando da elaboração da 
proposta se pretender fazer uso de um dos dois.  

4. Qualquer tipo de estrutura e/ou equipamentos a mais que venham a ser 
necessários e que não constem nos Anexos serão de responsabilidade do 
proponente. 
 

C. Privado - Estúdios de gravação de som, Estúdios de gravação de vídeos, etc.  
 

Privado - sedes e espaços próprios das Culturas Populares Tradicionais ou outros locais da 
manifestação e espaços independentes considerados apropriados pela pessoa proponente.  

 
- Outros possíveis locais para registros audiovisuais:  

 
Cenas e filmagens poderão ser feitas também em demais locações públicas da cidade pensando 
nas imagens e questões visuais, agendando-se sempre que necessário junto ao setor responsável 
com antecedência e evitando-se aglomerações e respeitando-se os protocolos vigentes de saúde 
pública. 
 
 

IV. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA 
 

A. Obrigatório que as propostas expliquem minimamente o que será registrado. Deve constar 
na proposta: 

 
- TÍTULO 
- TEMPO TOTAL PRETENDIDO DE VÍDEO 
 

- Perfil de público / Indicação de faixa etária  
(variação em número de idade, de tanto a tanto): _______________ 
(infantil - adolescente - juvenil - adulto - idoso):__________________ 
 

B. Conteúdos inseridos no contexto artístico cultural de Paraibuna serão consideradas como 
diferenciais positivos. 

C. Um diferencial se as propostas tiverem de obras autorais próprias de seus integrantes. 
 

RESPOSTAS DETALHANDO OS CONTEÚDOS: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 



EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS  
DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC  

Nº 14.017/2020 E 14.150/2021. 

 
 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, n 64 – Centro, Paraibuna 

(12) 3974-0716 
www.culturaparaibuna.org.br 

V. PERGUNTA: A proposta terá a participação de quantas pessoas? 
RESPOSTA: _________________________________________ 
 

Mencionar quantas pessoas irão participar do projeto audiovisual. 
A. Listar abaixo os Nomes e RG de cada uma das principais pessoas participantes: 

1. Nome completo: _____________________________________ 
2. RG:_______________________________________________ 

 
Há outro cargo/função importante para o projeto, por exemplo de Direção ou Técnico de Som 
ou de Luz, que não aparecerá no vídeo? 

1. Nome completo: _____________________________________ 
2. RG:_______________________________________________ 

 
VI. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 

 
A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da Pessoa 

proponente. 
B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 

vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021. 

 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 
ANEXO 03.5 – Fotografia 
 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 

I. PRODUTO FINAL: Cada proposta deve ter um Ensaio Fotográfico configurando-se em uma 
coletânea ou álbum temático de mínimo 5 (cinco) fotografias inéditas. 

 
- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. TEMA: Patrimônio Histórico e Cultural de Paraibuna 

 
1. As pessoas participantes deverão produzir as fotografias, com o intuito de registrar 

situações, espaços e eventos, em imagens que retratem o tema proposto, sempre 
ressaltando valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Paraibuna (seja 
material ou imaterial) como principal elemento de composição de seus trabalhos, 
explorando as possibilidades criativas e estéticas de acordo com olhar e 
interpretação particulares. 

 
B. Somente serão aceitas fotos digitais com no mínimo 6 (seis) megapixels de resolução e 

máximo 10 (dez) megapixels de resolução. 
 

C. Não serão aceitas inscrições de montagens fotográficas. As fotos poderão receber tratamento 
de luz, contraste, cor, matiz e enquadramento desde que não caracterize foto-montagem. 

 
D. As fotos deverão ser inéditas e não terem participado de nenhuma outra forma de divulgação 

(inclusive redes sociais). 
 

E. As fotos deverão ser inéditas e não terem participado de nenhuma outra forma de divulgação 
(inclusive redes sociais). 

 
F. A Fundação Cultural se reserva o direito de solicitar ao autor que apresente uma declaração 

de autoria, ou do termo de autorização de uso de terceiros para fins de confirmação da 
inscrição da fotografia, quando e se necessário. Em se tratando de utilização não autorizada 
de parte ou de todo o conteúdo da foto, o participante responderá isoladamente perante os 
titulares dos direitos autorais e conexos. 

 
G. Todos os trabalhos inscritos poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em publicações 

programas e eventos do interesse da Fundação Cultural desde que citada sua autoria, 
independentemente de qualquer remuneração, pagamento, autorização ou licença de seus 
autores pelo período mínimo de 02 anos. 

 
H. As fotos enviadas para participarem do Edital devem estar em alta definição no formato 

digital, JPEG, e ter, no mínimo, 6 megabytes e, no máximo, 10 megabytes, além de ser de 
direito/autoria própria; 
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I. As fotografias serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: Adequação e relevância 
ao tema; Criatividade; Originalidade; Qualidade técnica; Cor e tom; Contraste; Iluminação; 
Impressões gerais. 

 
II. PERGUNTA: Trabalho individual ou em mais quantas pessoas? 

RESPOSTA: ________________________________________ 
 
D. Mencionar se for, Individual, Dupla, Trio, Quarteto ou mais.  
E. Listar abaixo os Nomes e RG de cada um: 

1. NOME COMPLETO: ____________________________________  
a) RG:____________________________________  
b) CARGO/FUNÇÃO:____________________________________  

2. NOME COMPLETO:____________________________________  
a) RG:____________________________________  
b) CARGO/FUNÇÃO:____________________________________ 

 
III. INFORMAÇÕES SOBRE AS IMAGENS / FOTOGRAFIAS: 

A. Título do Ensaio Fotográfico:_________________________ 
1. Título da Imagem 01: ____________________________ 

a) Local onde foi fotografada a imagem 01 ______ 
b) Data de quando foi fotografada a imagem 01______ 

 
2. Título da Imagem 02: ____________________________ 

a) Local onde foi fotografada a imagem 02 ______ 
b) Data de quando foi fotografada a imagem 02______ 

 
3. Título da Imagem 03: ____________________________ 

a) Local onde foi fotografada a imagem 03 ______ 
b) Data de quando foi fotografada a imagem 03______ 

 
4. Título da Imagem 04: ____________________________ 

a) Local onde foi fotografada a imagem 04 ______ 
b) Data de quando foi fotografada a imagem 04______ 

 
5. Título da Imagem 05: ____________________________ 

a) Local onde foi fotografada a imagem 05 ______ 
b) Data de quando foi fotografada a imagem 05______ 

 
 

IV. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 
A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da pessoa 

proponente. 
B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 

vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021. 
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C. Anexar - resumo de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural de demais 
integrantes da proposta com datas das principais atividades. 

 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 
 

_____________________________________________  
                Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 
ANEXO 03.6 – Sonorização 

 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 

 
I. PRODUTO FINAL: Qual o nome do Evento de sonorização que deseja realizar na cidade de 

Paraibuna? 
RESPOSTA: _________________________________ 

 
- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. Em ambas as modalidades de eventos caberá mesclar conteúdo de apresentação artística 

que será fornecido pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”, dentre os projetos 
aprovados entre as modalidades deste Edital. 

 
B. Projeto e produto de sonorização assinado por pessoa de confiança do Proponente, e de 

preferência profissional com experiência. 
 

C. NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 
__________________________________________ 

D. NÚMERO RG DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 
__________________________________________ 

E. Assinatura:_________________________________ 
 

II. PERGUNTA: Qual local de preferência para o evento? 
RESPOSTA: ____________________________________ 

 
A. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Salão Nobre da Fundação Cultural: conforme riders e metragens contidos no 
Anexo 05 do Edital.  

 
B. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Teatro Oficina “Ana Zito”: conforme riders e metragens contidos no Anexo 06 
do Edital. 

1. Os participantes deverão considerar as condições de estrutura e equipamentos 
oferecidas nos dois locais (A e B) acima mencionados quando da elaboração da 
proposta se pretender fazer uso de um dos dois.  

2. Qualquer tipo de estrutura e/ou equipamentos a mais que venham a ser 
necessários e que não constem nos Anexos serão de responsabilidade do 
proponente. 
 

C. Privado - Estúdios de gravação de som, Estúdios de gravação de vídeos, etc.  
 

Privado - sedes e espaços próprios das Culturas Populares Tradicionais ou outros locais da 
manifestação e espaços independentes considerados apropriados pela pessoa proponente.  
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- Outros possíveis locais para registros audiovisuais:  
Cenas e filmagens poderão ser feitas também em demais locações públicas da cidade pensando 
nas imagens e questões visuais, agendando-se sempre que necessário junto ao setor 
responsável com antecedência e evitando-se aglomerações e respeitando-se os protocolos 
vigentes de saúde pública. 

 
 

III. DESCREVA SEU HISTÓRICO DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS (NECESSÁRIO COMPROVAR COM 
MATERIAIS/LINK’S DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JÁ REALIZADOS): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

IV. DESCREVA O HISTÓRICO DE ATUAÇÃO NO PANORAMA DE SONORIZAÇÃO EM PARAIBUNA 
(NECESSÁRIO COMPROVAR COM MATERIAIS/LINK’S DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JÁ 
REALIZADOS): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
V. HÁ QUANTOS ANOS O PROFISSIONAL ESTÁ ATUANDO NO SETOR DE SONORIZAÇÃO (NECESSÁRIO 

COMPROVAR COM MATERIAIS/LINK’S DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JÁ REALIZADOS)? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

VI. VIVE PRIORITARIAMENTE DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA? DESCREVA: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
- Informações obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. Perfil de público / Indicação de faixa etária  

(variação em número de idade, de tanto a tanto): _______________  
(infantil - adolescente - juvenil - adulto - idoso):__________________ 

 
VII. PERGUNTA: Trabalho solo ou em mais pessoas? 

RESPOSTA: ____________________________________ 
 
A. Listar abaixo os Nomes e RG de cada um:  

1. NOME COMPLETO: ____________________________________  
a) RG:____________________________________  

2. NOME COMPLETO:____________________________________  
b) RG:____________________________________ 

 
I. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 

 
A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da pessoa 

proponente.  



EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS  
DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC  

Nº 14.017/2020 E 14.150/2021. 

 
 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, n 64 – Centro, Paraibuna 

(12) 3974-0716 
www.culturaparaibuna.org.br 

B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 
vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021.  

C. Anexar - resumo de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural de demais 
integrantes da proposta com datas das principais atividades. 

 
 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão, 
inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de televisão por 
assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, desde que 
respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 
ANEXO 03.7 – Literatura 

 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 

 
I. PERGUNTA: Videoclipe inédito de uma ou mais contação de histórias literárias, ou registro 

audiovisual inédito de contações de histórias diversas, seguidas uma das outras, continuamente 
em formato de apresentação cênica? 
RESPOSTA: ____________________________________ 
 

- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. Em ambas as modalidades de registro caberá mesclar conteúdo de apresentação artística 

com breve depoimentos e relatos sobre trajetória e história de atuação no meio cultural na 
cidade de Paraibuna. 

B. Gravação finalizada em perfeitas condições de som e vídeo para exibição online, a ser 
entregue para a Fundação Cultural em formato ou digital (Plataformas de compartilhamento) 
com resolução Mínima de (720 x 1280 pixels) HD, Extensão MPEG 4 ou MOV Codec H.264 ou 
H.265, e com tratamento de som. Visando a inclusão há ainda uma preferência por ao menos 
constar Legenda no produto final. 

C. Projeto e produto de videoclipe inédito ou registro audiovisual inédito assinado por pessoa 
de confiança do Proponente, e de preferência profissional com experiência. 

D. NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO: 
__________________________________________ 

E. NÚMERO RG DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO: 
__________________________________________ 

F. Assinatura:_________________________________ 
 

 
II. PERGUNTA: Qual local de preferência para registro? 

RESPOSTA: ____________________________________ 
 
- Sugestões de possíveis locais de suporte principalmente à questão de acústica: 
 
A. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Salão Nobre da Fundação Cultural: conforme riders e metragens contidos no 
Anexo 05 do Edital.  

 
B. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Teatro Oficina “Ana Zito”: conforme riders e metragens contidos no Anexo 06 
do Edital. 

1. Os participantes deverão considerar as condições de estrutura e equipamentos 
oferecidas nos dois locais (A e B) acima mencionados quando da elaboração da 
proposta se pretender fazer uso de um dos dois.  
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2. Qualquer tipo de estrutura e/ou equipamentos a mais que venham a ser 
necessários e que não constem nos Anexos serão de responsabilidade do 
proponente. 
 

C. Privado - Estúdios de gravação de som, Estúdios de gravação de vídeos, etc.  
 

Privado - sedes e espaços próprios das Culturas Populares Tradicionais ou outros locais da 
manifestação e espaços independentes considerados apropriados pela pessoa proponente.  

 
- Outros possíveis locais para registros audiovisuais:  
Cenas e filmagens poderão ser feitas também em demais locações públicas da cidade pensando 
nas imagens e questões visuais, agendando-se sempre que necessário junto ao setor 
responsável com antecedência e evitando-se aglomerações e respeitando-se os protocolos 
vigentes de saúde pública. 
 

III. PERGUNTA: Qual repertório será registrado? 
RESPOSTA: (responder com Link(s) dos Livros e histórias) 
 

- Informações obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
 

A. Organização e sistematização sobre as Obras (livros e histórias):  
 

1. LISTAR CADA OBRA CONTIDA NA PROPOSTA  
 
2. DESCREVER CADA OBRA CONTIDA NA PROPOSTA (Sinopse)  
 
3. TEMPO DE DURAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 
4. TEMPO TOTAL ESTIMADO E PRETENDIDO DE VÍDEO FINAL 

 
B. Perfil de público / Indicação de faixa etária  

(variação em número de idade, de tanto a tanto): _______________  
(infantil - adolescente - juvenil - adulto - idoso):__________________ 

 
 

IV. PERGUNTA: Trabalho solo ou em mais pessoas? 
RESPOSTA: ____________________________________ 
 
A. Mencionar se for Dupla, Trio, Quarteto ou mais. 
 
B. Listar abaixo os Nomes e RG de cada um:  

3. NOME COMPLETO: ____________________________________  
c) RG:____________________________________  

4. NOME COMPLETO:____________________________________  
d) RG:____________________________________ 
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C. Há outro cargo/função importante para o projeto, por exemplo de Direção ou Técnico de Som 
ou de Luz, que não é de quem estará no “Palco”?  

1. NOME COMPLETO:____________________________________  
a) CARGO/FUNÇÃO:____________________________________  
b) RG:____________________________________ 

 
V. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 

 
A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da pessoa 

proponente.  
B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 

vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021.  

C. Anexar - resumo de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural de demais 
integrantes da proposta com datas das principais atividades. 

 
 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto
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ANEXO 03 - PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTO FINAL 
 
ANEXO 03.8 – Música 

 
Todas as atividades necessárias para se concretizar a proposta precisam respeitar todos os protocolos oficiais 
da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 

I. PERGUNTA: Videoclipe inédito de uma ou mais músicas, ou registro audiovisual inédito de show? 
RESPOSTA: ____________________________________ 

 
- Informações técnicas obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. Em ambas as modalidades de registro caberá mesclar conteúdo de apresentação artística 

com breve depoimentos e relatos sobre trajetória e história de atuação no meio cultural na 
cidade de Paraibuna. 
 

B. Gravação finalizada em perfeitas condições de som e vídeo para exibição online, a ser 
entregue para a Fundação Cultural em formato ou digital (Plataformas de 
compartilhamento) com resolução Mínima de (720 x 1280 pixels) HD, Extensão MPEG 4 ou 
MOV Codec H.264 ou H.265, e com tratamento de som. Visando a inclusão há ainda uma 
preferência por ao menos constar Legenda no produto final. 

 
C. Projeto e produto de videoclipe inédito ou registro audiovisual inédito assinado por pessoa 

de confiança do Proponente, e de preferência profissional com experiência. 
 

D. NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO: 
__________________________________________ 

E. NÚMERO RG DA PESSOA RESPONSÁVEL PELO PROJETO E PRODUTO VÍDEO: 
__________________________________________ 

F. Assinatura:_________________________________ 
 
 

II. PERGUNTA: Qual local de preferência para registro? 
RESPOSTA: ____________________________________ 
 
 

A. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 
Paraibuna) – Salão Nobre da Fundação Cultural: conforme riders e metragens contidos no 
Anexo 05 do Edital.  

 
B. Público (sem custo, com agendamento prévio mediado pela Fundação Cultural de 

Paraibuna) – Teatro Oficina “Ana Zito”: conforme riders e metragens contidos no Anexo 06 
do Edital. 

1. Os participantes deverão considerar as condições de estrutura e equipamentos 
oferecidas nos dois locais (A e B) acima mencionados quando da elaboração da 
proposta se pretender fazer uso de um dos dois.  
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2. Qualquer tipo de estrutura e/ou equipamentos a mais que venham a ser 
necessários e que não constem nos Anexos serão de responsabilidade do 
proponente. 
 

C. Privado - Estúdios de gravação de som, Estúdios de gravação de vídeos, etc.  
 

Privado - sedes e espaços próprios das Culturas Populares Tradicionais ou outros locais da 
manifestação e espaços independentes considerados apropriados pela pessoa proponente.  

 
- Outros possíveis locais para registros audiovisuais:  
Cenas e filmagens poderão ser feitas também em demais locações públicas da cidade pensando 
nas imagens e questões visuais, agendando-se sempre que necessário junto ao setor 
responsável com antecedência e evitando-se aglomerações e respeitando-se os protocolos 
vigentes de saúde pública. 
 
 

III. PERGUNTA: Qual repertório será registrado? 
RESPOSTA: (responder com Link(s) de áudio e/ou de audiovisual - além de links com 
comprovações de trabalhos anteriores com as obras contidas na proposta) 

 
- Informações obrigatórias de serem levadas em consideração na proposta: 
A. Obrigatório que as propostas artísticas sejam de obras autorais próprias. 

 
1. LISTAR CADA OBRA AUTORAL CONTIDA NA PROPOSTA 
2. TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA OBRA 
3. TEMPO TOTAL ESTIMADO E PRETENDIDO DE VÍDEO FINAL 

 
 

B. Perfil de público / Indicação de faixa etária  
(variação em número de idade, de tanto a tanto): _______________  
(infantil - adolescente - juvenil - adulto - idoso):__________________ 

 
 

C. Necessário que arquivos de áudio ou audiovisual em Link para demonstrativo sejam com 
composições que farão parte do produto final que tenham sido feitas pelas pessoas artistas 
que integram a proposta de projeto. 

 
IV. PERGUNTA: Trabalho solo ou em mais pessoas? 

RESPOSTA: ____________________________________ 
 
A. Mencionar se for Dupla, Trio, Quarteto ou mais. 
 
B. Listar abaixo os Nomes e RG de cada um:  

1. NOME COMPLETO: ____________________________________  
a) RG:____________________________________  

2. NOME COMPLETO:____________________________________  
a) RG:____________________________________ 
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C. Há outro cargo/função importante para o projeto, por exemplo de Direção ou Técnico de Som 

ou de Luz, que não é de quem estará no “Palco”?  
1. NOME COMPLETO:____________________________________  

a) CARGO/FUNÇÃO:____________________________________  
b) RG:____________________________________ 

 
 

V. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NA CIDADE: 
 

A. Anexar - arquivos de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural da pessoa 
proponente.  

B. Juntar a estes arquivos alguns comprovantes de trabalhos anteriores, por exemplo: link de 
vídeos datados, reportagens datadas, fotos datadas, cartazes datados, certificados e 
certificações datados - que comprovem 02 anos ou mais de atuação na cidade Paraibuna a 
contar com referência em setembro de 2021.  

C. Anexar - resumo de Currículo e/ou Histórico e/ou Portfólio artístico e cultural de demais 
integrantes da proposta com datas das principais atividades. 

 
 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que detenho controle sobre a gestão dos direitos referentes às 
obras e declaro estar a disposição de, caso o projeto seja selecionado, ceder para Fundação Cultural de 
Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” o direito de exibição com exclusividade em seus canais de transmissão 
e exibição, inclusive por meio de transmissão e radiodifusão, por emissoras públicas ou canais públicos de 
televisão por assinatura, com a possibilidade de migração da obra para mídia ou suporte diverso do original, 
desde que respeitados os direitos morais incidentes sobre a obra, reconhecendo ainda que a Fundação 
Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” se reserva no direito de eventualmente não disponibilizar 
o conteúdo. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que responsabilizo-me por todo e qualquer encargo, de 
qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de 
propriedade intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 
pertinentes quando for o caso - incluindo, por exemplo, as devidas autorizações em documentos 
comprobatórios de liberação da obra artística, emitido pelos órgãos competentes e/ou declarações 
reconhecidas. 
DECLARO ao me inscrever com esta proposta que me comprometo com a contrapartida “um presente para a 
cidade” podendo ser realizada até o dia 20 de abril de 2022, uma atividade simples e de interesse público 
para a comunidade paraibunense, de forma gratuita, em cooperação e planejamento definidos com a 
Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva” e Prefeitura Municipal de Paraibuna. Esta 
contrapartida deverá ser realizada por meio de ação presencial ou virtual, respeitados todos os protocolos 
oficiais da OMS, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Paraibuna. 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do Proponente responsável pelo projeto 
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ANEXO 04 – TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

1- COMPROMITENTE: Fundação Cultural de Paraibuna “Benedicto Siqueira e Silva”, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.431.233/0001-49, sediado a Praça Monsenhor 
Ernesto Almirio Arantes, 64, Centro, Paraibuna, SP, neste ato, representado pelo gestor seu presidente, 
Sr. Marcio José Mayo Alves, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº. XXXXXX e inscrito no 
CPF/MF sob o nº XXXXX. 
 
 
2- COMPROMISSADO: Pessoa Física: _________________________________________, representando 
o Coletivo Artístico e Cultural _______________________________, cujo endereço completo é 
____________________________________________________________, portadora do RG nº 
______________________, CPF nº___________________. TELEFONE 
______________________________________ EMAIL 
__________________________________________. 
 
 
3- DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a concessão pela FUNDAÇÃO CULTURAL de benefício 
ao COMPROMISSADO, cuja proposta intitulada __________________________________ foi selecionada 
pela Comissão de Avaliação do Edital em epígrafe, conforme resultado final publicado no Boletim Oficial 
Municipal. 
 
 
4- DO VALOR:  
4.1 - O valor total do apoio financeiro a ser concedido pela COMPROMITENTE ao COMPROMISSADO é no 
valor total de R$ 2.648,43 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), e será 
efetuado em conta bancária informada pelo COMPROMISSADO, seja corrente ou poupança, e se dará 
conforme item 10.2 do Edital:  
 

“10.2 - O pagamento da parcela única de R$ 2.648,43 (dois mil, 
seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) será 
efetuado em até 07 dias úteis.” 

 
5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
5.1- VALOR TOTAL: R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) da dotação 
orçamentária: 13.392.0004.2050 – Fundo Municipal de Cultura / Ficha 0285 – 3.3.90.36.95 – Premiações 
Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outros. 
 
6 – DAS PENALIDADES 
6.1 - As constatações de informações inverídicas ou inidôneas prestadas pelo proponente, mesmo que 
posteriores à assinatura do Anexo 04 (Termo de Compromisso) autoriza a Fundação Cultural de Paraibuna 
a anular o benefício e exigir a devolução de valores porventura transferidos ao proponente, na forma da 
Lei. 
 
 



EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS  
DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC  

Nº 14.017/2020 E 14.150/2021. 

 
 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, n 64 – Centro, Paraibuna 

(12) 3974-0716 
www.culturaparaibuna.org.br 

7 – DA VIGÊNCIA: 
7.1 - O presente Termo vigorará até 120 dias a partir de sua assinatura, podendo ser alterado ou 
prorrogado por acordo das partes desde que se respeitando as legislações vigentes e com amparo jurídico.  
 
8 - DO FORO: Fica eleito o foro de Paraibuna – São Paulo, para serem dirimidas as dúvidas ou questões 
oriundas deste Termo. E pelas partes estarem de acordo com todos os itens e condições estabelecidos 
neste Termo, assina-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os fins de direito de modo a colocar 
o COMPROMISSADO ciente da responsabilidade única e exclusiva de sua pessoa enquanto responsável 
pela proposta, para todos os fins de direito perante as leis vigentes, incluindo a veracidade do declarado. 
 

Paraibuna,  ___/___/______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 – SALÃO NOBRE FUNDAÇÃO CULTURAL (RIDERS E METRAGENS) 



EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS  
DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC  

Nº 14.017/2020 E 14.150/2021. 

 
 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, n 64 – Centro, Paraibuna 

(12) 3974-0716 
www.culturaparaibuna.org.br 

 
 
Características técnicas do espaço: Palco com aproximadamente 6 metros (Boca de Cena) e 3,5 metros de 
profundidade.  

Som 
20 Pedestais de Microfones  
2 Kit de Mic para bateria TSI (Bumbo, Caixa, Hihat, Tom 1, Tom 2, Surdo e Over)  
1 SM 57  
5 Mic Dinâmicos Superlux  
5 Microfones Dinâmicos Shure 
1 Microfone sem fio Shure PG58  
1 Mesa de som SoundCraft UI24R de 20 canais  
1 Monitor de chão JBL eon 515xt 665w  
1 Monitor de chão JBL eon 615 1000w  
2 monitores de chão eletro-voice ZLX 15P 1000w  
1 Cabo multivias de 24 canais  
5 Direct box  
3 microfones de lapela com fio  
2 microfones de ambiente 
1 Amp. De Guitarra Peavey 2x12 special Chorus  
1 Amp. De baixo Meteoro Star black  
1 Corpo de bateria Prime  

 



EDITAL PUBLICADO COM RECURSOS  
DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC  

Nº 14.017/2020 E 14.150/2021. 

 
 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, n 64 – Centro, Paraibuna 

(12) 3974-0716 
www.culturaparaibuna.org.br 

 
ANEXO 06 – TEATRO OFICINA “ANA ZITO” (RIDERS E METRAGENS) 

 
Características técnicas do espaço: Palco Italiano com aproximadamente 6 metros (Boca de Cena) e 6 
metros de profundidade, 1 rotunda de 6 metros.  

Som 
20 Pedestais de Microfones  
2 Kit de Mic para bateria TSI (Bumbo, Caixa, Hihat, Tom 1, Tom 2, Surdo e Over)  
1 SM 57  
5 Mic Dinâmicos Superlux  
5 Microfones Dinâmicos Shure 
1 Microfone sem fio Shure PG58  
1 Mesa de som SoundCraft UI24R de 20 canais  
1 Monitor de chão JBL eon 515xt 665w  
1 Monitor de chão JBL eon 615 1000w  
2 monitores de chão eletro-voice ZLX 15P 1000w  
1 Cabo multivias de 24 canais  
5 Direct box  
3 microfones de lapela com fio  
2 microfones de ambiente 
1 Amp. De Guitarra Peavey 2x12 special Chorus  
1 Amp. De baixo Meteoro Star black  
1 Corpo de bateria Prime  

 
 
 

 


