Registro de Inscriçoes
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020 PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS
ARTÍSTICAS E CULTURAIS NOS TERMOS DE LEI FEDERAL N° 14.017/2020, DECRETO FEDERAL
N°001/2020-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

META 01 - Chamada Pública para seleção de espaço artístico e cultural (inciso II, artigo 2º da
lei nº 14.017/2020).
Pretende-se selecionar 1 (um) espaço artístico e cultural que tenha tido suas atividades
interrompidas durante a pandemia de Covid-19. O subsídio deve ser utilizado, para o custeio
de dívidas em aberto.
NENHUM PROPONENTE

NÚMERO DE PROPOSTAS - NULO

META 02 - Chamada Pública para apresentações de shows, e ou, espetáculos musicais de
artistas locais, no pós-pandemia do Covid-19.
Pretende-se selecionar 01 (um) Coletivo local para a apresentação de 4 (quatro) espetáculos,
no valor unitário de R$ 2.500,00 = R$ 10.000,00; 02 (dois) Bandas locais para shows, no valor
unitário de R$ 600,00 = R$ 1.200,00. As apresentações serão executadas no pós-pandemia e
gratuitas para a população. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PÓS-PANDEMIA.
Lucas Pereira de Meirelles Alves dos Santos
Marcelo Maia Marques
Marcelo Maia Marques

Coletivo Coral VOLGRAN
Show musical
Show musical

META 03 - Chamada Pública com vista à Seleção de propostas, de cursos de cursos de
formação artística. Os mesmos a serem ministrados no pós-pandemia, por profissionais
capacitados, a saber: 01 (uma) Proposta de curso Técnica Vocal e Canto Coral, com carga
horária mínima de 80h no valor global de R$ 6.000,00; 01 (uma) Proposta de curso de
introdução à capoeira com carga horária mínima de 80h, durante 06 (seis) meses, destinado
aos alunos da rede pública, no valor global de R$ 6.000,00; 01 (uma) Proposta de curso de
artesanato, ministrado por técnico local, devidamente capacitado, com carga horária mínima
de 80h, cujo público alvo será formado por alunos da rede pública de ensino, no valor global
de R$ 6.000,00.
Definir os critérios da estrutura básica, que deve ser oferecida em cada um dos cursos.
Capoeira e artesanato para alunos da rede municipal podem ser pagos antecipadamente e
oferecidos no pós-pandemia, técnica vocal e canto mostra flexibilidade para ser oferecido por
videoconferência.
Lucas Pereira de Meirelles Alves dos Santos
Proposta de curso Técnica Vocal
Luiz Carlos Novaes Queiroz
Proposta de curso de artesanato
NENHUM PROPONENTE
NÚMERO DE PROPOSTAS - NULO
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META 04 - Pretende-se selecionar 01 (uma) proposta de profissional das áreas, de mídia
digital, design, publicidade ou marketing. Para amparar os profissionais selecionados nas
chamadas públicas Aldir Blanc. Tanto na divulgação, quanto na execução e registro das
atividades transmitidas pela internet, disponibilizadas por redes sociais e outras plataformas
digitais. Valor R$ 2.732,10. Público Alvo profissional engajado com transmissões, lives de
aplicativos recentes, divulgação, propaganda, comunicação visual, edição de imagem e texto.
(inciso III, artigo 2° Lei n° 14.017, de 2020).
Ana Paula Freitas Q. Cardoso

Marketing e mídia digital

META 05 - Pretende-se selecionar 01 (uma) proposta que contenha, pelo menos, duas
expressões culturais locais, de forma integrada, a serem destinadas aos alunos da rede
municipal de ensino, no pós-pandemia. Destinada a profissionais oficineiros(as), e ou, artesão
(as) locais. Valor R$ 2.000,00. (inciso III, artigo 2°, Lei n° 14.017, de 2020). (R$2.000,00)
Proposta de expressão cultural local. Exemplo, rendeiro (a), crocheteiro (a), bonequeiro (a),
etc. A intenção é que seja passada a tradição cultural a frente. Com a volta as aulas, será
oferecida a opção aos alunos da rede municipal.
Elaine Conceição Bernado de Andrade
Proposta de expressão cultural local

META 06 - Pretende-se realizar Chamada Pública para seleção de propostas de Palestras com
temas socioculturais, a serem ministradas virtualmente por palestrantes locais, a saber: 04
(quatro) propostas de palestras com no mínimo, 1h, com tema sociocultural. Valor unitário de
R$ 1.000,00, valor global de R$ 4.000,00. Profissionais atuantes e engajados nas causas e
assuntos abordados nas palestras. Temas possivelmente abordados: Reciclagem, meio
ambiente e sustentabilidade, objetificação da mulher, violência contra a mulher, alimentação
saudável, dentre outras. (inciso III, artigo 2°, Lei n° 14.017, de 2020).
Exemplos de temas socioculturais: Reciclagem, meio Ambiente e sustentabilidade,
objetificação da mulher, violência contra a mulher, alimentação saudável, sedentarismo, etc.
Letícia Batista Oliveira
Ana Paula Freitas Q. Cardoso
Márcio Barbosa V. Pedras
Cecília Sertã J. Rodrigues
Ana Paula Freitas Q. Cardoso
Luiz Carlos Novaes Queiroz

Objetificação da mulher
Combate das verminoses nas unidades de
saúde
Dependência Química e codependência
familiar
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Sedentarismo e os malefícios à saude
Reciclagem
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META 07 - Seleção de 12 (doze) propostas de oficinas e workshops, com vistas à produção de
conteúdo digital ou lives, nas variadas expressões, a saber: Artesanato, até 02 (duas)
propostas no valor de R$ 1.000,00 = R$ R$ 2.000,00; Contação de Histórias, 04 (quatro)
propostas no valor de R$ 1.000,00 = R$ 4.000,00; Artes, 04 (quatro) propostas no valor de R$
1.000,00 = R$ 4.000,00; Valorização da Identidade e Cultura Afro-Brasileira, 01 (uma)
proposta no valor de 1.000,00; Valorização da Identidade Feminina, 01 (uma) proposta no
valor de 1.000,00. Valor global de R$ 12.000,00. Profissionais atuantes e engajados nas causas
e assuntos abordados em cada uma das situações. (inciso III, artigo 2°, da Lei 14.017, de
2020).

Contação de História – eleger um livro, conto ou fábula do universo infantil e transmitir a
história, de forma envolvente e adaptada ao lúdico infantil.
Laís de Souza Rozzante
Ana Vitória Ferreira
Luiz Carlos Novaes Queiroz
Ana Paula Freitas Q. Cardoso

Contação de História
Contação de História, utilizando acessórios
como, por exemplo, fantoches.
Oficina que história é essa Kaká?
Os três porquinhos

Valorização da identidade e cultura afro-brasileira- exemplos: danças, cantos e tradições.

Letícia Batista Oliveira

Workshop Valorização
Cultura Afro-Brasileira

da

Identidade

e

Valorização da identidade feminina- exemplos: crescimento pessoal, autoestima e sororidade.
Letícia Batista Oliveira

Workshop Valorização da Identidade
Feminina

Artesanato – ensinar / demostrar uma técnica de artesanato do início até sua conclusão.

Ana Vitória Silva Ferreira

Pintura em telha

Iasmim Conceição da Silva

Confecção de vaso de planta

Iasmim Conceição da Silva

Confecção de puxa saco com caixa de leite

Estela Aparecida Salvine

Vagonite

Luana L. Ferreira da Silva

Confecção de laços, arcos e acessórios
infantis

Iasmim Conceição da Silva

Confecção de porta colher ou guardanapo
com garrafa de desinfetante
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Artes – Demonstração de uma técnica de: arte , ilustração, design, artes cênicas, e ou, artes
plásticas.
Júlia Maria Henrique Adolfo
Elaine Conceição Bernado de Andrade
Élcio Candido F. Neto
Élcio Candido F. Neto
Maria Natalina Gonçalves Adolfo

Ilustração em vidros
Produção de bolsas e carteiras
Design de paisagismo –Cultivo de orquídeas
Design de paisagismo – Horta vertical
Design de moda – Técnicas de costura
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