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1.  INTRODUÇÃO 

1.1 O programa “Domingo na Paulista – Série Palco Aberto” - é realizado pelo Serviço Social da 
Indústria – Departamento Regional de São Paulo – SESI-SP, por intermédio da Divisão de Qualidade 
de Vida. 

1.2 Os artistas serão selecionados para compor a programação do ano de 2017. Caso haja 
necessidade, o SESI-SP poderá utilizar destes projetos selecionados e/ou suplentes para compor a 
programação do próximo exercício.

1.3 As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma digital - Sistema de Captação 
de Projetos Culturais Online (Disponível em  http://captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br)

1.4 O SESI-SP se reserva ao direito de alterar o formato ou de não realizar as programações, 
atividades e/ou ainda incluir projetos próprios ou especialmente convidados, de acordo com seus 
objetivos de atuação.

2.  OBJETIVO 

2.1 O “Domingo na Paulista – Série Palco Aberto” - tem como objetivo oferecer um importante 
espaço aos novos compositores e intérpretes, tendo como proposta promover e revelar novos 
talentos nos mais variados gêneros musicais, incentivando o interesse da população aos novos cria-
dores, por meio da música como fonte de cultura e qualidade de vida, além de ressaltar o papel da 
indústria como participante ativa na formação cultural da sociedade.   

3.  DAS INSCRIÇÕES E RESULTADOS DA SELEÇÃO

3.1 Poderão se inscrever propostas dos mais variados gêneros da música popular brasileira e 
mundial em suas distintas vertentes, em formações instrumentais, vocais, conjuntos musicais 
(vocal e banda), músicos de rua, covers, que visem valorizar a diversidade musical nas 
modalidades de interpretação e composição.

3.2 Os prazos estabelecidos para recebimento dos projetos previstos neste documento são:
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MODALIDADE INSCRIÇÕES ONLINE
DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS
Domingo na Paulista – 

Série Palco Aberto
de 1º a 31 de março de 

2017 
14 de abril de 2017

3.3. O prazo de inscrição online encerra-se, impreterivelmente, às 23h59min (horário de 
Brasília) do dia 31 de março de 2017. Não serão consideradas as inscrições de projetos após 
o encerramento do prazo. 

3.4. Não serão aceitas inscrições de projetos via e-mail, postagem ou pessoalmente. As 
inscrições serão realizadas exclusivamente via Sistema de Captação de Projetos Culturais 
Online.

3.5. Para as inscrições, acessar o endereço eletrônico  http://captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br e 
ativar o cadastro online conforme orientações contidas no Manual do Usuário - Sistema de Captação 
de Projetos Culturais online, anexo I deste edital. 

3.6. Após ativação de cadastro online selecionar o ícone Domingo na Paulista – “Série Palco 
Aberto”.

3.7. Todos os campos obrigatórios deverão ser preenchidos. Não serão considerados projetos 
com falta de informações.

3.8. Utilizando a área de “Envio de Material Digital”, anexar os materiais:

 - 01 (uma) foto no formato JPEG 

 - Necessidades Técnicas (equipamentos básicos)

3.9. Utilizando a área de “Envio de Material Digital”, copiar os links que devem constar os 
registros de áudio e/ou vídeo (youtube, vimeo, soundcloud ou websites similares).

3.10 O áudio e/ou vídeo enviados deverão ser executados preservando a originalidade do 
artista/grupo inscrito na ficha técnica deste edital. 

3.11 A inscrição implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as disposições 
deste Regulamento.

3.12 O SESI-SP não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido às falhas tecnológicas, 
tais como: problema em servidores, transmissão de dados, provedores de acesso ou ainda 
lentidão provocada pelo excesso de acessos simultâneos.

3.13 O endereço de correio eletrônico e os telefones informados no cadastro online são os 
canais de comunicação entre o SESI-SP e o participante. 
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3.14 Os resultados da seleção serão publicados única e exclusivamente no site 

www.sesisp.org.br/cultura/editais.html.

3.15 Os participantes deverão ter 18 anos de idade completos no ato da inscrição. 

3.16 As decisões das comissões de seleção são soberanas e inquestionáveis, não cabendo 
recursos.

4.  DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA APRESENTAÇÕES

4.1 O SESI-SP colocará à disposição dos participantes equipamentos de áudio e iluminação 
compatíveis com a realização do evento. 

4.2 O SESI-SP não colocará à disposição nenhum instrumento musical ao participante, sendo 
o mesmo responsável em levar instrumento próprio, tornando de sua total responsabilidade o 
transporte, a guarda e manutenção dos instrumentos e demais acessórios como cabos, correias e 
baterias.  

4.3 O SESI-SP realizará a divulgação dos espetáculos por meio dos veículos disponíveis pela Entidade. 

5.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Aos selecionados apenas será concedida ajuda de custo no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), por grupo/artista por apresentação, via depósito em conta corrente da Pessoa Física indicada 
pelo participante/grupo artístico.

5.2 Os candidatos, durante suas apresentações não poderão manifestar-se quanto à sua posição 
política partidária, religiosa ou qualquer tendência sectária ou discriminatória.

5.3 Os participantes devem chegar aos locais de realização dos eventos e apresentar-se à 
equipe de organização com antecedência mínima de 02 (duas) horas.

5.4 As propostas são de exclusiva responsabilidade dos participantes, que assumem toda 
e qualquer responsabilidade civil ou criminal decorrente de reclamação, exigência ou 
questionamento judicial ou extrajudicial alusivos à violação de direitos de propriedade intelectual, 
quanto ao conteúdo e à forma do trabalho inscrito.

5.5 O artista/grupo selecionado permitirá que os espetáculos/obras artísticas sejam fotografados 
e/ou gravados em áudio e vídeo para divulgação em materiais institucionais do SESI-SP e 
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divulgação em rádio, televisão, internet e outras mídias impressas, audiovisuais, digitais ou 
eletrônicas, por tempo indeterminado.

5.6 Ao SESI-SP caberá a responsabilidade pelos pagamentos ao Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição - ECAD referentes à execução pública das músicas, se for o caso. 

5.7 Não poderão participar deste edital, empregados e/ou estagiários do SESI, SENAI, FIESP, 
CIESP, IRS.

5.8 Os casos omissos serão analisados pela Divisão de Qualidade de Vida/Gerência Executiva 
de Cultura do SESI-SP.

Informações, dúvidas e esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital deverão ser encaminhados, 
até às 15h do dia 31 de março 2017, para a Divisão de Qualidade de Vida do SESI-SP pelo e-mail  
editaiscultura@sesisp.org.br, sendo necessária a identifi cação do projeto em referência. 
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A Paulista está aberta e o nosso Palco também! Acredite em seu talento e faça 
a sua inscrição.

Garantimos a infraestrutura, anúncio nos principais jornais e o público que circula pela 
Paulista. O show fi ca por sua conta! 

Acesse o endereço: http://captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br/ 

Cadastre seu e-mail, senha e informações pessoais.

O próprio artista pode se inscrever, não há necessidade de representante jurídico.

• Após o login, clique no botão  “Série Palco Aberto”;

• Clique em “Adicionar projeto”;

• Preencha as informações solicitadas  (fi cha do projeto);

• Envie o material digital - No ícone Cadastro de Material Digital você pode inserir 
arquivos ou cadastrar links.

• Envie o projeto - No ícone Enviar Proposta, você completa a inscrição do seu projeto

Pronto o seu projeto foi cadastrado, é só aguardar o resulltado!


