
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA

Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n –Centro –CEP:96200-900 –Rio Grande /RS

 CHAMADA PÚBLICA | 30ª FEJUNCA - FESTA JUNINA  DO CASSINO

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,  abrindo  inscrições  para  propostas  de
apresentações, nas áreas de música, dança e teatro, a serem realizadas durante a
programação da 30ª FEJUNCA. A Festa Junina ocorrerá no período de 19 a 23 de
junho de 2019, no Balneário Cassino.

1. DAS VAGAS

1.1. Serão disponibilizadas 12 vagas, assim distribuídas: 
- 04 (quatro) vagas na área de artes cênicas (dança/teatro);
- 08 (quatro) vagas na área de música, com repertório de autorias diversas;

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1.  As  inscrições  de  propostas  serão  feitas  exclusivamente  pela  internet,  até  às
23h59min do dia 15 de junho de 2019, através do preenchimento de todos os dados do
formulário disponível no link https://forms.gle/GRUqi3Y1Xr7ThL8N8  contendo:

- Nome do artista/grupo/banda/trupe (nome artístico)
- Nome do proponente (responsável pela inscrição)
- E-mail do proponente
- CPF ou CNPJ do proponente
- RG (identidade) do proponente
- Telefone de contato
- Detalhamento da proposta (o que pretende apresentar)
- Setlist (músicas que serão apresentadas, no formato música/autor)
- Mapa de palco (formação da banda e/ou necessidades de palco)
-  Links  para  avaliação  (links  de  ÁUDIO  e/ou  VÍDEO  de  plataformas  como

youtube, soundcloud, palcomp3, facebook)

3. DA SELEÇÃO

3.1. As propostas serão avaliadas por uma comissão formada por membros indicados
pelos  organizadores  da  29ª  FEJUNCA  (ACBC-Associação  Comunitária  do  Bairro
Cassino, SECULT-Secretaria de Município da Cultura, SMC- Secretaria de Município
do Cassino) sob os seguintes critérios:

- Coerência com a temática da festa;
- Potencial de formação de público;
- Qualidade/Consistência artística;
- Viabilidade Técnica/Compatibilidade com a estrutura física do espaço;
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NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES INCOMPLETAS.

3.2.  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 (www.facebook.com/secultrg), e na página institucional da PREFEITURA
MUNICIPAL DO RIO GRANDE (http://www.riogrande.rs.gov.br).

4. DO PAGAMENTO

4.1. O valor bruto do cachê é de R$ 900,00 (novecentos reais), para as propostas nas
áreas de cênicas (dança e teatro) e música, com repertório de diversas autorias. 
4.2.  Após  a  divulgação  dos  selecionados,  o  proponente  deverá  apresentar  à
Associação Comunitária do Bairro  Cassino (ACBC) a documentação abaixo listada,
para a efetuação do pagamento. Os documentos exigidos são:

- PIS/PASEP (presente na cópia da carteira de trabalho);
- Cópia da carteira de identidade;
- Cópia do CPF.

A AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA INVIABILIZA O PAGAMENTO.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.  Casos  omissos:  todos  os  casos  não  previstos  nesse  edital  serão  resolvidos
diretamente pela Secretaria de Município da Cultura; 
5.2. A simples inscrição no edital pressupõe a aceitação e concordância com todos os
termos do presente regulamento valendo este, como contrato de adesão. 

Rio Grande, 05 de junho de 2019. 

Ricardo Freitas
Secretário de Município da Cultura
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