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Ocupação Cultural e Artística Sala Multiuso 
Edital 01/2018 

 
  
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OCUPAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESPAÇO DA 

SALA MULTIUSO, LOCALIZADA AO LARGO ENGENHEIRO JOÃO FERNANDES, 

S/N, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, NO ANO DE 2018. 

 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande através da Secretaria de Município da Cultura, no uso de 

suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 7.265 de 4 de julho de 2012, torna público o 

presente Edital para Seleção de Propostas de Ocupação para construção da agenda da Sala 

Multiuso, estabelecendo critérios para sua ocupação no ano de 2018. 

 
1. DO OBJETIVO  
1.1. Colaborar com a política de transparência e democratização do acesso de artistas e produtores 

aos projetos e pautas nos equipamentos públicos; 

1.2. Criar um banco municipal de artistas e grupos através de credenciamento; 

1.3. Difundir o fazer das mais diversas artes em espaço expositivo destinado a este fim. 

 

2. DO OBJETO  
2.1. Constitui objeto deste edital a seleção de propostas para o preenchimento da agenda anual da 

Sala Multiuso entre os meses de abril e dezembro de 2018; 

2.2 Poderão se inscrever pessoas jurídicas (produtoras culturais, associações de classe, entidades, 

grupos de artistas, entre outros) e pessoas físicas que tenham currículo comprovado na área da 

proposta; 

2.3 As propostas inscritas serão para exposições exclusivas da Sala Multiuso. 

 

3. DAS DATAS DISPONÍVEIS 
3.1. As datas disponíveis para agendamento, às quais as propostas concorrerão, vão de abril a 

dezembro de 2018, sendo que cada ocupação deverá ter duração de um mês. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Edital propostas apresentadas por pessoa física ou jurídica.  

4.2. Os proponentes poderão inscrever mais de uma proposta. Não há limite de envio de proposta 

por proponente, podendo então um mesmo proponente ter mais de uma proposta selecionada. 

4.3. Os proponentes deverão comprovar experiência através de um histórico (texto sobre sua 

atuação como artista, agente cultural, entre outros). 

 

5. DAS INSCRIÇÕES: 
5.1 As propostas de que tratam o presente edital poderão ser inscritas por dois meios: presencial 

(na sede da Sala Multiuso) ou por meio virtual (através do e-mail: salamultiusosecult@gmail.com). 
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O edital e seus anexos estarão disponíveis no site http://secultrg.wix.com/riogrande a partir do 

dia 16 de MARÇO de 2018. 

5.2 A inscrição das propostas poderá ser prorrogada por livre decisão da Secretaria de Município da 

Cultura e do responsável pela Sala Multiuso, caso considerem necessário ampliar o banco de 

artistas. 

5.3 Se o proponente optar pela inscrição presencial deverá protocolar de segunda à sexta-feira, das 

13h às 18h, na sede da Sala Multiuso em envelope único, lacrado, contendo dentro do mesmo a 

documentação exigida. 

5.4 Se o proponente optar pela inscrição virtual (por e-mail) deverá enviar o Formulário 

preenchido, a documentação e os anexos, adicionados ao corpo do e-mail. Estarão abertas as 

inscrições até o momento em que se esgotarem todas as vagas. 

  
6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
6.1. O proponente deverá realizar a inscrição de forma presencial, ou por e-mail, conforme descrito 

no item 5.1., apresentando a seguinte documentação: 

a) Formulário devidamente preenchido (ANEXO I); 

b) Currículo ou histórico comprovando experiência na área da proposta; 

d) Plano de ocupação da Sala Multiuso (projeto). 

6.2. Cada proponente poderá enviar também anexos como vídeos, fotos, áudio, ou outro material 

necessário para avaliação da proposta e ocupação da Sala. 

6.3. A inscrição será gratuita. 

6.4. Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos à proposta depois de 

realizada a inscrição. 

6.5. O Proponente deverá preencher todas as informações contidas no formulário, estando sujeito à 

desclassificação caso estas não sejam verídicas. 

 
7. TRIAGEM  

7.1. Consiste na verificação, a cargo do responsável da Sala Multiuso, das informações e dos 

documentos exigidos por ocasião da inscrição.  

7.2. Na etapa de triagem, o proponente que não apresentar todas as informações e os documentos 

exigidos, ou na condição de os documentos não estarem em conformidade com os dados 

apresentados nos formulários de inscrição, terá sua proposta desclassificada.  

7.3. Serão desclassificadas todas as inscrições que não se enquadrarem neste regulamento. 

http://secultrg.wix.com/riogrande
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7.4. O responsável pela Sala Multiuso poderá, se assim desejar, solicitar os documentos faltosos ao 

proponente, estabelecendo um prazo máximo de 02 (dois) dias para que o mesmo os providencie. 

O mesmo será aplicado a possíveis erros de preenchimento do formulário. 

7.5. Todos os projetos que forem identificados como cumpridores do estabelecido neste edital, ou 

seja, com documentação completa, preenchimento adequado dos formulários e viabilidade técnica, 

serão considerados parte integrante deste edital, estando aptos a serem selecionados. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO  
8.1. A análise das propostas será feita por uma comissão de avaliação, formada pelo responsável 

pela Sala Multiuso e a Direção Artística da Secult, de acordo com a ordem de inscrição.  

8.2. As propostas serão selecionadas e organizadas pela comissão de avaliação, e sob os seguintes 

critérios: 

 
Critério Pontuação 

Qualidade artística 00 a 10 pontos 

Viabilidade Técnica 00 a 05 pontos 

Qualificação dos profissionais envolvidos 00 a 05 pontos 

Importância da realização no contexto local 00 a 05 pontos 

Estratégias de divulgação 00 a 05 pontos 

Estratégias de formação de plateia 00 a 05 pontos 

 

8.3. Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte ordem de 

pontuação dos critérios: 

a) maior nota no critério qualidade artística do projeto; 

b) maior nota no critério viabilidade técnica;  

c) maior nota no critério qualificação dos profissionais envolvidos; 

d) maior nota no critério importância da realização no contexto local. 

8.4. Persistindo o empate entre as notas, a Comissão de Avaliação estabelecerá o desempate. 

8.5. A escolha das datas das ocupações será feita pelo responsável pela Sala Multiuso, observando a 

compatibilidade com o calendário anual de eventos da Prefeitura Municipal. 

8.6. A divulgação dos selecionados será publicada no blog da SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA 

CULTURA (www.secultrg.blogspot.com.br), na fanpage da Secretaria no facebook 
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(www.facebook.com/secultrg), e na página institucional da PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO 

GRANDE (www.riogrande.rs.gov.br);  

 

9. DEMAIS CONSIDERAÇÕES: 
9.1. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de ocupação dos espaços por parte do selecionado 

por qualquer motivo, especialmente em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Edital, o período de ocupação será destinado ao primeiro suplente que se adequar ao perfil do 

período vago, respeitada a ordem de classificação, se houver.  

9.2. Serão de responsabilidade do proponente, os custos de locação, montagem, operação e 

desmontagem de possíveis equipamentos complementares que não sejam oferecidos pela Sala 

Multiuso. 

9.3. É também de responsabilidade do proponente o prévio agendamento de equipamentos 

oferecidos pela SeCult tais como cavaletes, expositores e cubos. 

9.4. Ao serem selecionados pelo projeto, os artistas autorizam a SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA 

CULTURA a utilizar em peças de divulgação do projeto: fichas técnicas, fotografias, vídeo e áudio 

dos proponentes, bem como imagens de suas obras e atividades executadas durante, sem que isso 

acarrete qualquer tipo de ônus para a Prefeitura Municipal do Rio Grande.  

9.3. Mais informações poderão ser obtidas na SECULT-SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA 

CULTURA, na Rua General Vitorino, 666-Centro-Rio Grande-RS, ou pelo telefone (53) 3235-7803, 

ou na Sala Multiuso, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, ao Largo Engenheiro João 

Fernandes Moreira, S/N.  

 
CRONOGRAMA  
Inscrições: de 16 de março a 06 de abril de 2018. 
Seleção: 09 e 10 de abril de 2018. 
Resultado da Seleção: 11 de abril de 2018. 
 
 
 
Rio Grande, 16 de março de 2018.  
 

 
Ricardo Freitas 

Secretário de Município da Cultura 
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Ocupação Cultural e Artística Sala Multiuso 
Edital 01/2018 

Anexo I 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

PESSOA FÍSICA 

 

Nome do responsável CPF 

  

RG Órgão Expedidor 

  

Endereço eletrônico (e-mail)  Telefone  
 (   )  
Endereço completo (logradouro, número e complemento) Bairro / Distrito 

  

Município UF CEP 

   

 
PESSOA JURÍDICA 

 

Nome da entidade CNPJ 

  

Site ou blog da entidade, se houver 

 

Endereço eletrônico (e-mail)  Telefone  
 (   )  
Endereço completo (logradouro, número e complemento) Bairro / Distrito 

  

Município UF CEP 

   

Nome do responsável CPF 

  

RG Órgão Expedidor 

  

Endereço eletrônico (e-mail)  Telefone (DDD+número)  

 (    )  

Endereço completo (logradouro, número e 
complemento) 

Bairro / Distrito 

  

Município UF 

 


