ERRATA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 –
CREDENCIAMENTO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PARA O
MACAPÁ VERÃO 2018.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições,
publica ERRATA junto ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/ 2018 CREDENCIAMENTO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PARA O
MACAPÁ VERÃO 2018, para nele fazer constar:
ONDE SE LÊ:
CAPÍTULO VI – DA SELEÇÃO
Art. 21. As propostas habilitadas após verificação documental serão analisadas
pela Comissão de Seleção a partir dos seguintes critérios e pontuações: (...)
Parágrafo 2. Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados,
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) Maior nota no critério Excelência do Conteúdo Artístico;
b) Maior nota no critério Trajetória dos Profissionais Envolvidos;
c) Maior nota no critério Ineditismo, Criatividade e Inventividade da
Proposta.
ANEXO II – TABELA DE CACHÊS ARTÍSTICOS
ITEM

SEGMENTO

02

MÚSICA

18

ARTES
VISUAIS

CATEGORIA
MÚSICA TIPO I – Shows musicais com duração
mínima de 01 hora, autorais ou não, propostos
por bandas da cena alternativa, não havendo
nesse caso a necessidade de apresentação de
portfólio, priorizando-se a descoberta e fomento
de novos talentos.
EXPOSIÇÃO
DE
ARTES
VISUAIS
–
Exposições de forma individual ou coletiva com
obras de tema livre. Mínimo de 10 obras que
deverão ficar expostas por um período mínimo
de 04h. O artista deve ter no mínimo 03 anos de
experiência comprovado através de fotografias,
recortes de jornais, vídeos de internet,
declarações, certificados, etc.

CACHÊ

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

LEIA-SE:
CAPÍTULO VI – DA SELEÇÃO
Art. 21. As propostas habilitadas após verificação documental serão analisadas
pela Comissão de Seleção a partir dos seguintes critérios e pontuações: (...)

Parágrafo 2. Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados,
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a)
b)
c)

Maior nota no critério Conteúdo Artístico;
Maior nota no critério Trajetória Profissional Comprovada;
Maior nota no critério Criatividade e Inventividade.
ANEXO II – TABELA DE CACHÊS ARTÍSTICOS

ITEM

02

18

SEGMENTO

CULTURA
E
ARTES

ARTES
VISUAIS

CATEGORIA
NOVOS TALENTOS – Apresentações artísticas
e culturais em geral, com duração mínima de 01
hora, autorais ou não, propostos por agentes da
cadeia produtiva da cultura e das artes, não
havendo nesse caso a necessidade de
apresentação de portfólio e comprovante de
recebimento de cachês, priorizando-se a
descoberta e fomento de novos talentos.
ARTES VISUAIS – Exposições, instalações,
performances, intervenções, happening e
demais manifestações artes visuais e plásticas,
executadas de forma individual ou coletiva, com
obras de tema livre. O artista deve ter no
mínimo 03 anos de experiência comprovado
através de fotografias, recortes de jornais,
vídeos de internet, declarações, certificados,
etc. No caso de exposições, será exigido um
mínimo de 10 obras que deverão ficar expostas
por um período mínimo de 04h.

CACHÊ

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

Macapá, 04 de junho de 2018.
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