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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS nº 001/2022 

 
 

O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMUC torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que realizará SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 
CULTURAL DE JAGUARÉ, conforme Termo de Responsabilidade Funcultura Nº 006/2022, 
devidamente aprovado pelo Prefeito de Jaguaré e Secretário Municipal de Cultura de Jaguaré. A 
presente Seleção será regida pela Lei do Fundo Municipal de Cultura nº 1.534/2020 que instituiu 
o Fundo de Cultura do Município de Jaguaré, bem como o presente Edital. 
 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1- Constitui objeto do presente EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO 
DA DIVERSIDADE CULTURAL DE JAGUARÉ, visando o apoio às manifestações culturais, o 
pluralismo, a diversidade de expressão e promoção do pertencimento, bem como ações de 
promoção, manutenção, socialização, ampliação e difusão do patrimônio cultural do Município, 
promovendo a integração de linguagens artísticas, fomentando e estimulando a cultura local além 
de valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos culturais formadores da 
sociedade jaguarense. 
 
1.2- O presente Edital tem prazo de vigência de 13 (treze) meses a contar de outubro de 2022. 
 
1.3- O presente Edital tem como objeto 11 (onze) eixos temáticos, conforme ANEXO III. 
  

1.4- Os projetos poderão propor uma ou mais das seguintes ações, independente do  Eixo 
Temático: 
a) Atividades de difusão e/ou circulação; 
b) Atividades de criação e/ou produção de bens culturais. 
 
1.5- O presente Edital atende às diretrizes da Lei do Fundo Municipal de Cultura de Jaguaré, Lei 
Nº 1.534/2020, de 31 de agosto de 2020, que tem por objetivo estimular, valorizar, difundir, 
defender e preservar a cultura no Município de Jaguaré. 
 
1.6- O presente Edital tem o seguinte cronograma básico de execução, com prazos subsequentes, 
contados a partir da data de publicação no site da Prefeitura de Jaguaré em 
http://www.jaguare.es.gov.br, conforme ANEXO I. 
 
 
2- DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 - As inscrições serão realizadas no período de 21 de novembro de 2022 a partir das 8h00min 
até 20 de dezembro de 2022 as 16h00min. conforme Anexo I deste Edital. 

 
2.1.1 – O proponente deverá entregar todos os documentos exigidos para a inscrição conforme o item 6.6, 
devidamente preenchidos e em envelope lacrado na sede da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC, 
localizado na Rua João Pariz, nº 129, Centro, Jaguaré-ES. 
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2.1.1.1 – Não serão aceitos envelopes abertos no ato da inscrição, caso isso aconteça, o proponente será 
automaticamente desclassificado. 
 
2.2- O Poder Público Municipal não se responsabilizará por atrazo no horário de entrega da inscrição, 
conforme datas e horários descrito no item 2.1, por falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a entrega dos documentos. 

 
2.3- As inscrições para o presente Edital estarão abertas, com entrega dos documentos de 
inscrição na versão final (não serão aceitas inscrições com rasuras). 
 
2.4- Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações e 
esclarecimentos no endereço da Sede da SEMUC, à Rua João Pariz, nº 129 – Bairro Centro - 
Jaguaré – Espírito Santo, ou no endereço de e-mail: cultura@jaguare.es.gov.br. 
 
2.5- A SEMUC disponibilizará gratuitamente o Edital e os anexos aos interessados, através do 
endereço eletrônico: https://www.jaguare.es.gov.br.  
 
2.6- Serão desclassificadas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em desacordo 
com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital. 
 
2.7- A SEMUC realizará uma etapa de deferimento das inscrições, com análise das informações 
relativas às condições de inscrição e às vedações previstas no Edital. 
 
2.8- Será indeferida a inscrição que: 
a) não atenda as condições básicas previstas no item 4.1; 
b) recaia em alguma das vedações constantes no item 5.1; 
c) deixe de vir acompanhada de todos os documentos obrigatórios previstos no item 6.6; 
d) não respeite o prazo e formas exigidos no edital, em especial, no item 2.1; 
e) desatenda os itens 6.1 e 6.2. 
 
2.9- Os vícios indicados no item 2.8, acaso constatados posteriormente, ensejarão a  eliminação 
ou desclassificação da inscrição. 
 
2.9.1- A SEMUC publicará no site da Prefeitura de Jaguaré a lista contendo as inscrições deferidas 
e indeferidas. 
 
2.9.2- O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição, 
assumindo total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. 
 
 
3- DOS RECURSOS 
 
3.1- Divulgado o resultado provisório dos pontos e classificação, o proponente que se sentir 
prejudicado terá 14 (quatorze) dias úteis para apresentar recurso, a ser realizado 
EXCLUSIVAMENTE por meio do Formulário de Recursos devidamente preenchido, conforme 
(ANEXO XI), e protocolando na sede da SEMUC, no período compreendido entre 08h do dia 
19/01/2023 as 16h do dia 01/02/2023, observado o fuso-horário de Brasília/DF, conforme 
cronograma do Anexo I;  
 
3.2- A interposição de recurso não impede o regular andamento do cronograma da Seleção de 
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Projetos de Valorização da Diversidade Cultural de Jaguaré-ES;  
3.3- Caso haja procedência de recurso interposto, poderá, eventualmente, ocorrer a alteração da 
classificação inicial obtida pelo candidato, para uma classificação superior ou inferior, ou, até 
mesmo, sua desclassificação;  
 
3.4- Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
a) em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
b) fora do prazo estabelecido; 
c) sem fundamentação lógica e consistente; 
d) com argumentação idêntica a outros recursos. 
  
3.5- Em hipótese alguma serão aceitos revisão de recurso, recurso do recurso e demais recursos 
não mais previstos neste Edital;  
 
3.6- A Comissão Coordenadora da Seleção de Projetos de Valorização da Diversidade Cultural de 
Jaguaré constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais;  
 
3.7- Após análise dos recursos será publicado no site www.jaguare.es.gov.br a classificação 
definitiva, contra a qual não caberá mais recurso. 
 
 
4- CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO 
 
4.1- Poderão participar do presente Edital de Seleção: 
a) Pessoa Física, maior de 18 anos, residente no Município de Jaguaré há, no mínimo,  06 
(seis) meses. 
b) Grupos ou Coletivos - agrupamentos de duas ou mais pessoas físicas, sem personalidade 
jurídica, com atuação no Município há, pelo menos, 06 (seis) meses, e que seja representado por 
pessoa física, de acordo com a condição do item a) mediante apresentação de declaração de 
representação, conforme estabelecido no item 6.6 h). 
c) Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, estabelecida no Município de 
Jaguaré há, no mínimo, 06 (seis) meses; e que comprove o caráter – definido nos atos constitutivos 
– artístico ou cultural. 
 
4.2- O proponente, inscrito como pessoa física, não poderá indicar uma pessoa jurídica no 
momento da contratação com a SEMUC. 
 
4.3- Em caso de falecimento ou invalidez, o proponente pessoa física, indicado na inscrição para 
representar Grupos ou Coletivos sem personalidade jurídica, poderá ser substituído no momento 
da contratação com a SEMUC ou durante a execução do projeto. 
 
4.4- Em caso de falecimento ou invalidez, o proponente pessoa física, indicado na inscrição para 
representação individual sem personalidade jurídica, poderá ser substituído no momento da 
contratação com a SEMUC ou durante a execução do projeto, desde que indicado na ficha de 
inscrição o supletente para dar continuidade ao projeto. 
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5- DAS VEDAÇÕES 
 
5.1- No presente Edital de Seleção, estarão impedidos de se inscrever: 
a) projetos de produção artístico-cultural que possuam apoio financeiro declarado de empresas ou 
instituições; 
b) publicações que tenham sido lançadas, até 10 (dez) anos antes, por editoras comerciais, por 
empresas ou por entidades que tenham finalidade econômica; 
c) projetos cujo objeto possua notório apelo comercial ou se encontre em espaço de divulgação 
em grandes veículos de comunicação de massa; 
d) proponente que não  apresentar as certidões negativas municipal, estadual, trabalhista e federal; 
e) esteja inadimplente com prestação de contas ou com prestação de serviços com o órgão do 
Poder Executivo responsável pela gestão da cultura no município ou com qualquer outro setor da 
administração municipal; 
f) seja servidor público municipal vinculado à Assessoria Técnica ou a qualquer outro setor do 
órgão do Poder Executivo responsável pela gestão da cultura no município; 
g) seja Pessoa Jurídica que tenha em seus quadros pessoa que seja integrante do Conselho 
Municipal de Cultura ou esteja ligado à seleção e aprovação dos projetos apresentados ao Fundo 
Municipal de Cultura de Jaguaré-ES; 
h) tenha projeto aprovado já em execução no município; 
i) seja pessoa jurídica que não  tenha por objeto atividade na área artística e cultural. 
j) no caso de pessoa  física, os impedimentos previstos neste artigo estendem-se aos cônjuges e 
companheiros. 
k) no caso de pessoa jurídica, os impedimentos se estendem aos sócios e dirigentes. 
l) todos os impedimentos aplicam-se também ao produtor cultural responsável pela execução do 
projeto. 
m) a concessão de benefício a projetos apresentados por servidor público municipal, ou ainda, por 
pessoa jurídica que tenha como sócio servidor público, dependerá de aprovação expressa do 
Conselho Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura. 
 
5.2 - Os projetos: 
5.2.1 Postados em desacordo com o estabelecido nos itens 2.1 e 2.2. 
 
5.2.2- Fica vedada aos projetos contemplados a obtenção de recursos financeiros por meio de 
outros mecanismos de fomento à cultura ofertados pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
5.3- Os contemplados que não atenderem a todas as obrigações, compromissos e normas 
definidas no presente Edital, durante a execução dos projetos, estão sujeitos às penalidades 
previstas no item 12. 
 
 
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
6.1- No presente Edital o proponente poderá inscrever apenas 01 (um) projeto cultural. Na hipótese 
de apresentar mais de 01 projeto, será desclassificado ou eliminado do certame. 
 
6.2- Aquele que inscrever projeto como pessoa física não poderá realizar a inscrição de projeto na 
qualidade de representante legal de pessoa jurídica ou de coletivo, e vice-versa, sob pena de 
indeferimento de ambos os projetos. 
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6.3- O projeto inscrito deverá ser proposto e desenvolvido no local/comunidade indicado na 
ficha de inscrição, o endereço da apresentação não poderá ser alterado após a seleção do 
projeto. 
 
6.4- A residência ou sede do proponente no momento da contratação deverá estar situada no 
mesmo município indicado na ficha de inscrição (Anexo IV), sob pena de desclassificação. 
 
6.5- O projeto inscrito deverá concorrer dentro da categoria indicada pelo proponente no ato de 
inscrição. 
 
6.6- São documentos obrigatórios para a inscrição, e que serão disponibilizados no site da 
Prefeitura de Jaguaré-ES (www.jaguare.es.gov.br). 
a) Ficha de inscrição, conforme modelo previsto no Anexo IV. 
b) Declaração de participação, devidamente assinada, conforme modelo previsto no 
Anexo V. 

c) Formulário de Projeto devidamente preenchido (Anexo VI). 
d) Declaração de Participação de todos os envolvidos com o projeto (Anexo VIII). 
e) Dossiê do proponente, contendo breve histórico, reportagens, publicações, fotos, 
declarações e materiais com os nomes do proponente e dos envolvidos, utilizando, se necessário, 
link compatível, como por exemplo, youtube e vimeo, dentre outros. Indicar o endereço do link de 
postagem na inscrição. 
f) Planilha de custo (Anexo XII), discriminando as despesas necessárias para a realização 
do projeto, prevendo inclusive os tributos devidos. 

g) No caso de inscrição de projeto de Grupos ou Coletivos, apresentar Declaração de 
Representação, conforme modelo no (Anexo VIII). 
h) Declaração de Anuência de Cultura Tradicional ao Projeto Proposto (Anexo IX), no caso de 
projeto proposto e a ser desenvolvido por grupo tradicional, de acordo com item 1.5. 
i) Declaração de que não se encontra nas vedações previstas no item 5.1. (Anexo X) 
 
6.7- Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas e pela 
integralidade e acessibilidade total ao conteúdo dos arquivos digitais, se for o caso. 
 
 
7- DO VALOR DO PRÊMIO E DA FORMA DE PREMIAÇÃO 

 
7.1- O valor total do Prêmio objeto do presente Edital é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil 
reais), possui uma meta “Artes, Memória e Economia da Cultura”, com valores individuais 
distribuídos em 11 (onze) eixos: 
a) até 05 (cinco) prêmios no valor de R$ 2.500,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Show de Artistas Seresteiros; 

b) até 04 (quatro) prêmios no valor de R$ 4.000,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Shows Musicais; 
c) até 01 (um) prêmio no valor de R$ 8.000,00 para cada projeto proposto a ser desenvolvido 
com Produção Vídeo Clipe, 
d) até 02 (dois) prêmios no valor de R$ 2.500,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Criação e Produção Musical; 
e) até 02 (dois) prêmios no valor de R$ 10.000,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Produção de Livros; 
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f) até 04 (quatro) prêmios no valor de R$ 2.000,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Shows de Dança; 
g) até 01 (um) prêmio no valor de R$ 6.000,00 para cada projeto proposto a ser desenvolvido 
por Evento de Capoeira; 
h) até 06 (seis) prêmios no valor de R$ 5.000,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Cultura Tradicional Popular; 
i) até 01 (um) prêmio no valor de R$ 5.000,00 para cada projeto proposto a ser desenvolvido 
por Teatro; 
j) até 10 (dez) prêmios no valor de R$ 1.500,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Produção de Artesanatos; 
k) até 03 (três) prêmios no valor de R$ 3.000,00 para cada projeto proposto a ser 
desenvolvido por Produção Fotográfica. 
 
7.2- Os proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os recursos financeiros 
recebidos exclusivamente em despesas pertinentes à execução do projeto contemplado. 
 
7.3- É proibido ao contemplado dar destinação aos recursos recebidos diferente da prevista no 
projeto. 
 
 
8- DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 
 
8.1- A seleção dos projetos inscritos será feita por uma COMISSÃO JULGADORA, designada pelo 
Secretário Municipal de Cultura de Jaguaré-ES, conforme Portaria 752/2022, composta por 05 
(cinco) membros de reconhecida idoneidade e notório conhecimento na área cultural ou artística 
pertinente ao objeto do presente Edital, um dos quais presidirá a Comissão. 
 
8.2- A COMISSÃO JULGADORA analisará e selecionará os Projetos Técnicos dos proponentes 
inscritos no presente Edital, e procederá ao julgamento dos mesmos segundo os critérios 
estabelecidos no item 9, registrando em ata sua decisão acerca da seleção dos projetos e emitindo 
parecer sobre o projeto analisado no site da PMJ. 
 
8.3- A COMISSÃO JULGADORA decidirá acerca do mérito cultural e artístico dos projetos 
concorrentes, escolhendo os melhores segundo os critérios de seleção previstos no item 9.1. 
 
8.4- Fica reservado o direito à COMISSÃO JULGADORA, na hipótese de não haver projeto 
cultural concorrente com qualidade técnico-artística suficiente para receber o Prêmio previsto no 
presente Edital, de não conceder a premiação. 
 
8.5- Em caso de empate, a COMISSÃO JULGADORA procederá ao desempate, considerando os 
critérios definidos no item 9.3. 
 
8.6- Os projetos serão selecionados em cada categoria pela maior pontuação, em ordem 
decrescente, até completar o número de propostas, cabendo à SEMUC ainda observar a 
quantidade de prêmios destinada a cada eixo/categoria do Edital. 
 
8.7- A COMISSÃO JULGADORA indicará, além dos 11 projetos selecionados, também os projetos 
considerados “suplentes”, distribuídos de acordo com as categorias dos prêmios definidas no item 
7.1, em ordem decrescente de classificação. Para se classificarem como suplentes, os projetos 
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precisarão obter uma pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos. 
8.7.1- Os projetos considerados “suplentes” serão contratados em casos de perda do direito 
de contratação por algum dos projetos selecionados na mesma categoria, ou na hipótese do 
proponente contemplado não comparecer para assinar o Termo de Compromisso, se recusar a 
fazê-lo ou não apresentar todos os documentos solicitados no item 10. 
 
8.7.2- Serão convocados os suplentes, também, no caso do item 13.12 e 13.13. 
 
8.7.3- Os suplentes serão convocados respeitando a ordem de classificação dentro da categoria 
de premiação. 
 
8.8- O Resultado da Seleção de Projetos do Edital, apurado pela COMISSÃO JULGADORA, 
consignado em ata, com indicação do nome do proponente e título do projeto, será publicado no 
site da PMJ (www.jaguare.es.gov.br). 
 
8.9- O Resultado Final da Seleção de Projetos do Edital, com indicação do nome do proponente 
e título do projeto, será publicado no site da PMJ (www.jaguare.es.gov.br), acompanhado de 
convocação dos proponentes selecionados, com indicação de prazo e procedimentos para 
apresentação à SEMUC dos documentos exigidos para contratação, conforme item 10. 
 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
9.1- O Prêmio será concedido analisando-se os critérios de mérito cultural do projeto, conforme 
ANEXO II. 
 
9.2- Serão desclassificados os projetos: 
a) que obtiverem pontuação 0 (zero) em qualquer critério constante do item 9.1, por ausência 
de informações ou por não atenderem ao exigido no critério; 
b) cuja pontuação total for inferior a 60 pontos. 
 
9.3- Em caso de empate na pontuação total de cada proponente, serão utilizados os seguintes 
critérios de desempate, na ordem abaixo, utilizados na sequência, caso o empate persistir: 
a) O proponente que tiver a maior pontuação no critério A (item 9.1); 
b) O proponente que tiver a maior pontuação no critério B (item 9.1); 
c) O proponente que tiver a maior pontuação no critério C (item 9.1); 
 
 
10- DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1- Os proponentes selecionados serão convocados através de Ato de Convocação publicado 
no site da PMJ de acordo com cronograma. 
 
10.2- O proponente que não assinar o Termo de Compromisso, não apresentar a documentação 
estipulada no item 10.3 ou apresentá-la com alguma irregularidade perderá, automaticamente, o 
direito à premiação, sendo convocados os suplentes, pela ordem decrescente de classificação. 
 
10.3- O proponente selecionado deverá encaminhar à SEMUC, como condição para efetivar o 
direito à premiação e a assinatura do Termo de Compromisso, a seguinte documentação, a fim 
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de comprovar o atendimento às condições e vedações estabelecidas nos itens 4 e 5 do 
edital: 
I - Pessoa Física: 
a) Cópia da Cédula de Identidade. 
b) Cópia do CPF. 
c) Cópia do comprovante de residência no município, sendo um do exercício atual (dos 
últimos 03 meses da data de comparecimento à SEMUC) e outro datado de 06 (seis) meses ou 
mais, em nome do proponente (conta de água, energia, telefone, condomínio e outros 
comprovantes aceitos pela Comissão que comprovem efetivamente a residência) e no mesmo 
endereço (Município) indicado na inscrição do projeto (comprovante de endereço atual), para 
distribuição dos prêmios, conforme item 7.1 do Edital.  
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal (que poderá ser obtida nos sítios 
oficiais na internet). 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais na internet). 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio do proponente (que 
poderá ser obtida nos sítios oficiais na internet). 
g) Prova de regularidade de com a Justiça Trabalhista, comprovando a inexistência de débitos 
trabalhistas (que poderá ser obtida nos sítios oficiais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, na internet). 
h) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco Banestes, 
através de cópia de documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc.) para 
depósito e movimentação dos recursos transferidos pela PMJ, para fins deste Edital. Não é 
permitida a indicação de conta salário, sendo o proponente o titular da conta. 
i) Declaração de representação, devidamente assinada, no caso de projetos propostos 
por Grupos ou Coletivos sem personalidade jurídica, conforme (Anexo VIII). 
 
II - Pessoa Jurídica sem fins lucrativos (inclusive MEI): 
a) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente  registrado, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
b) Cópia da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova 
da diretoria em exercício. 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
d) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da Pessoa Jurídica. 
e) Cópia do CPF do representante legal da Pessoa Jurídica. 
f) Cópias dos comprovantes de que a empresa está sediada no município, sendo 06 (seis) 
meses do exercício atual (dos últimos 03 meses da data de comparecimento à SEMUC) e outro 
datado de 06 (seis) meses ou mais, em nome da empresa proponente (conta de água, energia, 
telefone, e outros comprovantes aceitos pela Comissão) e no mesmo endereço (Município) 
indicado na inscrição do projeto (comprovante de endereço atual), para distribuição dos 
prêmios, conforme item 7.1 do Edital. Não serão aceitos comprovantes de endereço em nome 
de terceiros. 
g) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal (que poderá ser obtida  nos site 
oficiais na internet). 
h) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo (que poderá ser 
obtida nos sítios oficiais na internet). 
i) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede da pessoa 
jurídica proponente (que poderá ser obtida nos sítios oficiais na internet). 
j) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (que poderá 
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ser obtida nos sites oficiais na internet). 
k) Prova de regularidade de com a Justiça Trabalhista, comprovando a inexistência de débitos 
trabalhistas (que poderá ser obtida nos sites oficiais do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, na internet). 
l) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco Banestes, 
através de cópia de documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc.) para 
depósito e movimentação dos recursos transferidos pela PMJ, para fins deste Edital. Os 
contemplados que indicarem documentos de MEI deverão indicar conta de pessoa jurídica (com 
CNPJ). 
 
10.4- Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de validade 
vencido. 
 
10.5- Após o recebimento e conferência da documentação e assinatura do Termo de 
Compromisso pelo proponente selecionado, a SEMUC publicará no endereço 
www.jaguare.es.gov.br, o Ato de Confirmação de Documentação, para posterior assinatura do 
Termo de Compromisso pelo Secretário de Municipal de Cultura e demais providências relativas 
ao pagamento do prêmio em parcela única. 
 
 
11- DAS OBRIGAÇÕES 
 
11.1- É dever do proponente durante todo o processo seletivo e execução do projeto: 
a) expor os fatos conforme a verdade; 
b) proceder com lealdade, hombridade e boa-fé; 
c) não agir de modo temerário; 
d) prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 
11.2- Os proponentes são obrigados a: 
 
11.2.1- Prever em seus projetos e, acaso contemplados, executar: 
a) ao menos uma ação, evento, apresentação, palestra, reunião ou outro formato, para 
apresentação dos resultados e produtos obtidos com a execução do projeto, de forma pública, 
gratuita e com anuência prévia da SEMUC; 
b) deverá conter no projeto informações sobre as ações previstas visando à divulgação e 
difusão do bem cultural ou do resultado gerado a partir das execuções das atividades na 
localidade em que a ação será realizada; 
 
11.2.2- Garantir o acesso gratuito às atividades, ações e apresentações incluídas no projeto 
aprovado. 
 
11.3- O descumprimento do disposto nos itens 11.1 e 11.2 e das demais obrigações constantes 
neste Edital e seus anexos poderá ensejar a desclassificação do proponente, rescisão do Termo 
de Compromisso e aplicação das sanções previstas no item 12. 
 
11.4- O proponente contemplado no edital é obrigado a mencionar o apoio do Funcultura e do 
Governo do Espírito Santo / Secretaria de Cultura (Secult) / Prefeitura de Jaguaré-ES em todas as 
peças promocionais relativas ao projeto, conforme modelo abaixo: 
 

mailto:cultura@jaguare.es.gov.br
http://www.jaguare.es.gov.br/
http://www.jaguare.es.gov.br,/


  
 

 

Prefeitura de Jaguaré 
Secretaria Municipal de Cultura 

Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré-Espírito Santo-CEP: 29.950.000, CNPJ 27.744.184/0001-50 
E-mailL: cultura@jaguare.es.gov.br / Site: http://www.jaguare.es.gov.br 

 

 

 
 
11.4.1- No caso de Cartazes, banners, folders, convites, email marketing, bandeiras, outdoors, 
vídeos e outras mídias visuais de divulgação incluindo post em redes sociais e em comunicação 
impressa nos locais de realização é necessário aplicar o brasão do Governo do Espírito Santo / 
Secult o logo do Funcultura / brasão da Prefeitura de Jaguaré, disponíveis no site da Secult e no 
site da PMJ, conforme determinação do Parágrafo 1º do Artigo 32 da Constituição do Espírito 
Santo; 
a) https://secult.es.gov.br/manual-de-identidade-visual 
b) http://www.jaguare.es.gov.br/pagina/ler/1003/simbolos-municipais 
 
11.4.1.1- Qualquer material promocional de divulgação precisa ser enviado para aprovação 
prévia do setor de comunicação da Secult, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura - 
SEMUC, no prazo mínimo de 10 dias antes de qualquer ação / divulgação do projeto. 

 
 
12- DAS PENALIDADES 
 
12.1- O não cumprimento pelo proponente das exigências deste Edital ou de qualquer das 
cláusulas do Termo de Compromisso a ser celebrado, poderá ensejar a aplicação das seguintes 
sanções, sem prejuízo das sanções penais cabíveis: 
a. advertência; 
b. impossibilidade de firmar novos compromissos, contratar ou licitar com a SEMUC, pelo 
prazo máximo de 01 (um) ano; 
c. inscrição em Dívida Ativa Municipal;  
d. devolução integral da importância recebida. 
 
12.1.1- No lugar das sanções previstas no item 12.1, a SEMUC poderá autorizar a realização de 
medida compensatória por parte do proponente, consubstanciada em ação cultural que guarde 
pertinência com o objeto do edital, desde que: 
a) a infração ou descumprimento não seja doloso (intencional); 
b) em se tratando de compromissado, tenha havido a execução de pelo menos 60% do objeto 
do Termo de Compromisso; 
c) haja equivalência pecuniária entre a ação proposta e o valor que deveria ser restituído. 
 
12.2- O proponente será notificado previamente para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) 
dias, ressalvado quando a aplicação da sanção se der no ato de rejeição do relatório de execução. 
 
12.3- Na aplicação da sanção será considerada a gravidade da infração. 
 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1- Os proponentes contemplados que estiverem inadimplentes com a SEMUC ou com   a 
Administração Pública Municipal não poderão assinar o Termo de Compromisso previsto no 
presente Edital de Seleção, hipótese em que serão desclassificados. 
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13.2- O presente Edital poderá ser impugnado até 03 (três) dias úteis antes do prazo de início das 
inscrições. 
 
13.2.1- A impugnação deverá ser realizada por meio eletrônico, para o endereço do edital 
jaguare.es.gov.br e será decidida em até 03 (três) dias. A decisão será encaminhada para o e-mail 
indicado pelo impugnante e será publicada no site da PMJ. 
 
13.2.2. A impugnação não será recebida no efeito suspensivo, mas a SEMUC poderá aplicar o 
disposto no item 13.9 caso assim entenda adequado. 
 
13.3- A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
13.4- Em atenção à legislação de transparência pública, após a publicação de resultados finais, 
terceiros interessados poderão requerer acesso aos projetos inscritos no Edital, resguardados 
dados pessoais. 
 
13.5- Nos termos do que dispõe a Lei Federal 9.610/98 (Direitos Autorais), o proponente, 
contemplado no presente Edital, autoriza a SEMUC a arquivar, armazenar e divulgar os resultados 
do projeto em diferentes plataformas digitais sob sua responsabilidade, com fins educativos e 
culturais, de acordo com as modalidades previstas na referida Lei. 
 
13.6- Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Secretário de Municipal de 
Cultura. 
 
13.7- A Secretaria Municipal de Cultura fica reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o 
presente Edital, havendo motivos ou justificativas de interesse público para tais procedimentos, 
devidamente apresentados nos autos do processo de origem, não implicando em direito à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
13.8- A SEMUC poderá prorrogar, postergar, ampliar ou alterar o período de inscrição e os 
prazos das demais fases previstas no edital, observada a mesma publicidade do ato  que seria 
praticado. 
 
13.9- A SEMUC poderá convidar os proponentes contemplados para participar de ações e 
programas por ela desenvolvidos, mediante a realização de atividades culturais referentes ao 
projeto contemplado neste Edital, incluindo a ocupação dos equipamentos culturais. 
 
13.10- Fica eleito o foro da Comarca do Município de Jaguaré-ES para serem dirimidas quaisquer 
questões decorrentes do presente Edital. 
 
13.11- Os prêmios poderão ser remanejados para contemplar projetos de outra categoria, caso 
a Comissão Julgadora não selecione o número de projetos estabelecidos para a categoria inicial 
ou, ainda, no caso de haver saldo de recursos do Edital, decorrente da diferença entre os valores 
dos projetos contemplados. 
 
13.12- Na hipótese do item 13.11, caberá à SEMUC com autorização expressa da SECULT 
definir para qual Categoria o saldo remanescente será destinado. 
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13.13- O valor individual do prêmio será pago em parcela única, a ser depositado em conta 
bancária indicada na ficha de inscrição. 
 
13.14- Toda e qualquer despesa a ser realizada será de responsabilidade exclusiva do 
contemplado, a quem é vedado o uso do nome de qualquer órgão da Prefeitura de Jaguaré-ES 
para contratações de serviços de terceiros ou aquisição de bens e serviços. 
 
13.15- Os contemplados somente poderão iniciar as despesas previstas no Projeto (Anexo VI -
Formulário de Projeto) após o recebimento do valor do prêmio, previsto no item 7. 
 
13.16- Do valor total do prêmio a ser pago, a PMJ fará a retenção do imposto de renda e outros 
tributos, a caso devidos, de acordo com as regras e os limites previstos na legislação em vigor, 
para posterior recolhimento. 
 
 
14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
14.1- Após o término da execução do projeto, o proponente deverá protocolar na SEMUC no prazo 
de 30 (trinta) dias a prestação total de contas em envelope lacrado, conforme (ANEXO XIII). 
14.1.1 A prestação de contas poderá conter notas fiscais, fotos, print’s de publicações em redes 
sociais, folder, e o que mais achar cabível. 
14.2- A não aprovação da prestação de contas, implicará ao proponente devolver o valor integral 
do premio a conta bancaria da PMJ. 
 

ANEXO I 
CRONOGRAMA COM AS DATAS PREVISTAS 

 
ETAPA PERÍODO HORÁRIO / LOCAL 

PUBLICAÇÃO 17/11/2022 
16h 

www.jaguare.es.gov.br 

INSCRIÇÃO 21/11/2022 a 20/12/2022 
Início as 8h do dia 21/11 e término as 

17h do dia 20/12/2022 
www.jaguare.es.gov.br 

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E 
AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DOS 

PROJETOS 
21/12/2022 a 17/01/2023 - 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

PROVISÓRIO 
18/01/2023 www.jaguare.es.gov.br 

RECURSOS DA DECISÃO 19 a 02/02/2023 
Início as 8h do dia 19/01 e término as 

16h do dia 02/02/2023 
www.jaguare.es.gov.br 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 03/02/2023 
 

www.jaguare.es.gov.br 
 

CONVOCAÇÃO DOS PROPONENTES E 
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

06/02/2023 a 07/03/2023 
 

Na sede da SEMUC 
 

EXECUÇÃO DO PROJETO 210 dias 
Contados a partir da data posterior do 

dia da assinatura do Termo de 
Compromisso 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 dias 
Deverá ser Protocolado em Envelope 

lacrado na sede da SEMUC 
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ANEXO II 

 
QUADRO DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

a) Qualidade, originalidade, relevância e inovação do projeto: 
Aspectos norteadores: 
.Projeto com concepção artística; 
.Conteúdo relevante, clareza e coerência; 
.Capacidade de preencher lacuna ou carência constatada na área; 
.Conveniência de sua execução, descrita de maneira clara e objetiva; 

 
 
 

0 a 25 

b) Potencial de impacto no cenário artístico e cultural e efeito 
multiplicador: 
Aspectos norteadores: 
.Proposta com capacidade de impactar a cena cultural; 
.Proposta de interesse público; 
.Importância da ação para os beneficiados – profissionais envolvidos e/ou público 
participante; 
.Possibilidade de contribuir para o desenvolvimento cultural local e regional, no 
seu universo de abrangência; 
.Parcerias e alianças agregadas; 
.Interações culturais com a comunidade local; 

 
 
 
 
 
 

0 a 25 

c) Acessibilidade do projeto ao público: 
Aspectos norteadores: 
.Projeto apresenta estratégias eficazes de formação de público, 
garantindo acesso democrático; 
.Projeto com ações de acessibilidade do conteúdo para compreensão por qualquer 
pessoa, independente de sua condição física, comunicacional ou intelectual; 
.Projeto com planejamento de sua divulgação, visando maior participação; 
.Realização de ações que permitam maior acesso da população aos 
bens e produtos culturais resultantes. 

 
 
 
 

0 a 20 

d) Adequação da proposta orçamentária e viabilidade do projeto: 
Aspectos norteadores: 
.Proposta orçamentária contemplando todas as ações previstas, com  todos os 
itens de despesa do projeto; 
.Proposta compatível com preços de mercado; 
.Planilha financeira que demonstre que o projeto é viável e exequíve l, de acordo 
com a proposta apresentada e o valor do prêmio. 

 
 
 
 

0 a 15 

e) Potencial de realização do proponente e da equipe envolvida 
no projeto: 
Aspectos norteadores: 
.Proponente apresentou informações e documentos que demonstram  capacidade e 
experiência para realizar, com êxito, a proposta; 
.Grupo envolvido no projeto apresentou documentos que demonstram capacidade e 
experiência para realizar, com êxito, a proposta. 

 
 
 
 

0 a 15 

PONTUAÇÃO TOTAL MAXIMA 100 pontos 
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ANEXO III 

 
ATRIBUIÇÕES DOS EIXOS TEMÁTICOS 

 
 

a) Shows Musicais: Um grupo musical é uma parceria artística formada por pessoas que 

tocam música permanentemente juntas. Indica tanto o conjunto de papéis dos músicos quanto seu 

agrupamento concreto, sejam eles profissionais ou amadores. Assim podemos definir que:  Shows 

musicais são formas de apresentações musicais modernas, realizada por um artista, conjunto ou 

banda para um público popular nas quais vários gêneros de música como rock, axé, forró, pop, 

etc, são apresentados. São apresentações de música ao vivo geralmente em um palco na frente 

de uma plateia. A apresentação feita por músicos, é uma apresentação pública que sempre 

impressiona e é destinada a entreter e pode se referir a algo que simplesmente atraia a vista ou 

prenda a atenção, com o objetivo de entretenimento. Há também shows que resgatam um 

importante gênero musical brasileiro que fez parte da época de ouro: a seresta onde a 

apresentação do artista relembra os tempos em que a música acontecia nos coretos, ao ar livre. 

Hoje as serestas também são conhecidas como som de barzinho onde um ou mais musicos são 

contratados pelo estabelecimento comercial ou por uma família que contrata para uma festa de 

casamento, etc. Atribuições: O projeto consiste na produção e apresentação de show musical, 

com duração superior a 60 minutos, em qualquer gênero musical, com repertório autoral ou não, 

de Músicos Municipal, A apresentação deverá ser realizada no Município de Jaguaré-ES, com a 

realização de 01 (um) espetáculo musical em 01 comunidade jaguarense ou em evento do 

calendário municipal. O local escolhido para o show deve ser justificado no projeto, conforme carta 

de aceite, a ser apresentada no ato da inscrição. 

 

b) Shows de Grupos Musicais: Um grupo ou banda musical é uma parceria artística formada 

por pessoas que tocam música permanentemente juntas. Indica tanto o conjunto de papéis dos 

músicos quanto seu agrupamento concreto, sejam eles profissionais ou amadores. Assim podemos 

definir que: Shows musicais são formas de apresentações musicais modernas, realizada por um 

conjunto ou banda para um público popular nas quais vários gêneros de música como rock, axé, 

forró, pop, etc, são apresentados. São apresentações de música ao vivo geralmente em um palco 

na frente de uma plateia. A apresentação feita por músicos, é uma apresentação pública que 

sempre impressiona e é destinada a entreter e pode se referir a algo que simplesmente atraia a 

vista ou prenda a atenção, com o objetivo de entretenimento. Atribuições: O projeto consiste na 

produção e apresentação de espetáculos musicais (shows, concertos ou outros formatos), 

produzidos ou não anteriormente, com duração superior a 45 minutos, em qualquer gênero 

musical, com repertório autoral ou não, de Músicos e Grupos Musicais Municipal, de qualquer estilo 

musical (Bandas, Corais, Grupos Instrumentais, Orquestras, etc). A apresentação deverá ser 

realizada no Município de Jaguaré-ES, com a realização de 01 (um) espetáculo musical em 01 

comunidade jaguarense ou em evento do calendário municipal. O local escolhido para o espetáculo 

deve ser justificado no projeto, com informações sobre a capacidade de público, conforme carta 

de aceite, a ser apresentada no ato da inscrição. 
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c) Produção VídeoClipe:  Vídeos-clipes são curtas-metragens em filme ou vídeo que ilustra 

uma música e/ou apresenta o trabalho de um artista, ou promove um cantor, grupo, empresa, 

trabalho artístico etc. O videoclipe, além da esfera musical, é responsável pela combinação da letra 

da música com o que é retratado visualmente. Desta forma, dentro da área do audiovisual, 

impulsiona-se novas retratações visuais que possam auxiliar o sentido do que está sendo cantado. 

Assim, resumindo, essencialmente, os videoclieps sincronizam música e imagem, traduzindo 

imageticamente uma canção. Essa linguagem audiovisual avançou cada vez mais no mercado do 

entretenimento, envolvendo orçamentos milionários, premiações e se tornou peça de divulgação 

preciosa. Atribuições: O projeto consiste na criação e produção de videoclipe, com registro 

audiovisual de uma música inédita, original ou já lançada em formato de áudio, para fins de 

divulgação. O videoclipe deverá ter gravação e edição de som e imagem, em qualquer gênero 

musical, com cópia final em mídia digital na resolução mínima: 1920x1080, taxa de quadro mínima: 

30 fps, Bitrate mínimo: 15Mbps, Codec: H.264. Na prestação de contas não haverá obrigatoriedade 

à apresentação do registro do fonograma (ISRC) pelo proponente. Será de responsabilidade do 

artista a escolha do profissional(ais) responsável(eis) pela captação de imagens e o pagamento de 

despesas pertinentes à execução do projeto. Caso o proponente seja filiado a (ABEM, ABRAMUS, 

UBC, etc.) poderá apresentar ISRC. A contrapartida do artista será uma apresentação musical 

(incluído o videoclipe em questão) em evento público municipal conforme carta de aceite, a ser 

apresentada no ato da inscrição. 

 

d) Criação e Produção Musical: A música surgiu quando o homem descobriu que, batendo 

um objeto no outro, ele produzia sons e que isso não era simplesmente barulhos. A música teve 

várias funções no decorrer da história, como para louvar os deuses, exaltar autoridades, lutar, etc. 

Com o passar do tempo surge a necessidade de  aperfeiçoar  e registrar os sons musicais e chega-

se a  produção musical que é o processo por tras de todas as faixas que escutamos, processo de 

desenvolvimento, criação  e refinamento da música gravada para veiculação pública. A produção 

musical pode se referir a todo o ciclo de criação de uma peça musical assim abrange todas as 

fases da criação de uma música desde a escrita/composição, passando pela gravação e design 

de som até a mixagem e masterização até versão final. E hoje, apesar da ampla definição, todo 

fluxo de trabalho na produção musical moderna tem uma coisa em comum – as ferramentas 

digitais. Hoje em dia, graças à tecnologia, a produção musical está mais acessível do que nunca. 

Sobre o que faz um produtor musical, muitas podem ser suas funções de acordo com o gênero 

musical e o tipo de fluxo de trabalho. No processo de gravação tradicional, um produtor musical 

atua de maneira semelhante ao diretor de um filme. Ele cria uma visão para o projeto e orienta 

artisticamente os músicos visando concretizá-lo. Durante uma sessão de gravação, os produtores 

atuam como coordenadores, além de fornecerem apoio organizacional. Eles também trazem 

insights criativos e fazem observações sobre o desempenho dos músicos e as escolhas técnicas 

feitas pelo engenheiro. Apesar disso, o termo produtor passou a abranger uma gama mais ampla 

de funções em outros gêneros. No R&B e no hip-hop, por exemplo, o termo produtor geralmente 

se refere à pessoa que criou a batida sobre a qual os artistas cantam suas letras ou escrevem seus 

raps. Atualmente, cada vez mais artistas estão optando por se autoproduzir, mesmo dentro de 

gêneros tradicionais como rock e indie. Atribuições: O projeto consiste na produção, gravação, 

mixagem e masterização de trabalho musical, nunca antes gravado, contendo 01 faixa musical, 
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realizado por artistas do meio musical (músicos, cantores (as), instrumentistas, solo ou em grupo), 

com apresentação em formato virtual disponível para audição em plataformas online. Será de 

responsabilidade do artista do single a escolha da produção do arranjo (podendo ser profissional 

local ou não) e o pagamento de despesas pertinentes. Na prestação de contas, não haverá 

obrigatoriedade à apresentação do registro dos fonogramas (ISRC) pelo proponente. Caso o 

proponente seja filiado a (ABEM, ABRAMUS, UBC, etc.) poderá apresentar ISRC. 

 

e) Publicação de Livros: A publicação independente pode ser entendida como qualquer 

forma de autopublicação onde o autor é responsável por coordenar ou executar uma ou várias 

etapas de lançamento do seu livro. Cada escritor tem seu próprio tempo para amadurecê-la, mas 

o processo sempre envolve muita pesquisa, escrita e autoanálise do material. Quando o conteúdo 

já está pronto para ser lido por outras pessoas, envia-o como arquivo do programa digital para uma 

editora. Publicação é o ato ou efeito de disponibilizar ao público algo impresso (livro, revista, jornal, 

etc),  a obra é impressa e distribuída ao público, publicação é divulgação (de fato, notícia), é 

promulgação (de lei), etc. Temos as publicações encadernada e não periódica, de formato os mais 

diversos, com o número indefinido de páginas. 

Termos mais comuns na publicação de livros: 

1. partes externas do livro impresso: 1.1 Capa,1.2 Contracapa ou quarta-capa,1.3 Lombada,1.4 Orelhas, 

1.5 Primeira orelha, 1.6 Segunda orelha. 2. Partes internas do livro, 2.1 Folha falsa de rosto / olho / anti-

rosto, 2.2 Folha de rosto / página de rosto, 2.3 Dados Internacionais de Catalogação (CIP), 2.4 Dedicatória, 

2.5 Agradecimentos, 2.6 Sumário, 2.7 Prefácio, 2.8 Apresentação, 2.9 Prólogo, 2.10 Capítulos, 

2.11 Epílogo, 2.12 Posfácio, 2.13 Apêndice, 2.14 Anexo, 2.15 Glossário, 2.16 Bibliografia 2.17 Índice, 

2.18 Colofão, 3. Termos, gráficos relacionados à publicação de livros, 3.1 Formato, 3.2 Miolo, 

3.3 Diagramação, / paginação 3.4 Margem, 3.5 Sangria,3.6 Gráfica, 3.7 Prova 3.8 Linhas viúvas, 3.9 Linhas 

órfãs,  3.10 Linhas forcas, 3.11 Saltos, 3.12 Cabeçalho, 3.13 Rodapé, Notas de rodapé 3.15 Página 

capitular 3.16 Espaçamento entrelinhas 3.17 Layout  3.18 Impressão3.19 Capista 3.20 Design editorial / 

projeto gráfico 4 Outros termos comuns na publicação de livros, ISBN 4.2 Registro de Direito Autoral 

4.3 Averbação 4.4 Publicação 4.5 Editoração / produção editorial 4.6 Edição 4.7 E-book 4.8 KDP 4.9 Auto 

publicação / publicação independente 4.10 EPUB 4.11 PDF 4.12 MOBI, 4.13 TXT 4.14 RTF , 4.15 HTML, 

4.16 ZIP, 4.17 Fonte / tipografia, 5 Como publicar seu livro. Atribuições: O projeto consiste na 

publicação de Obras autorais, sendo no mínimo de 250 exemplares contendo mínimo de 60 

páginas cada, conforme critérios do edital, no valor de R$ 10.000,00 para cada artista, totalizando 

R$ 20.000,00. O prazo de execução do projeto é de 13 meses, divididos entre as etapas de 

inscrição, seleção, execução dos projetos e prestação de contas. OBS: O livro proposto deverá 

atender as seguintes especificações mínimas: impresso, atendendo às normas da ABNT, contendo 

ficha catalográfica, código de barra e ISBN. Tiragem mínima de 250 (duzentos e cinquenta) 

exemplares, miolo em papel offset 75g ou pólen 90g, no mínimo, e capa em papel cartão 250g, no 

mínimo, impresso em preto e branco ou cores, de acordo com as características do projeto gráfico. 

No caso de obras com ilustrações e/ou fotografias, será responsabilidade do autor da obra a 

escolha do ilustrador e o pagamento de despesas pertinentes. Variações do formato serão 

permitidas, cabendo à Comissão Julgadora avaliar sua pertinência. Para tanto, o proponente deve 

descrever detalhadamente o novo formato e justificá-lo. Contrapartidas: palestras nas escolas (05) 

e doação de 70 exemplares para a biblioteca municipal, escolas e autoridades municipais. O 

número mínimo de páginas do livro deverá considerar a obra a ser publicada, a saber: romance, 
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conto, crônica, poesia, obras de história, biografia, memória e ensaios sobre a cultura – 60 

(sessenta) páginas; literatura infanto-juvenil – sem número de páginas estabelecido. 

 
f) Shows de Dança: A dança é a arte do movimento. São diversos os ritmos e estilos 
presentes no mundo e cada um deles transmitem valores culturais de seu povo e de sua época. É 
uma manifestação artística que se caracteriza pelo uso do corpo para realizar movimentos 
ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. É uma atividade que pode ser praticada 
por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual ou coletiva. Cada região do Brasil possui 
um estilo próprio para expressar sentimentos e sensações através do corpo, ou seja, são diversos 
tipos de dança para  conhecer e investir, entre elas: Dança clássica (Ballet) Breakdance, Street 
dance (Dança de Rua),  Dança contemporânea, Dança Moderna, Dança de salão, Dança do ventre 
(Bellydance), Dança clássica indiana (Odissi), Danças Folclóricas, FitDance, Forró, Funk, Salsa, 
Pole Dance, Zumba, Danças africanas, Samba, dentre outras... Por estar presente no cotidiano de 
todos, essa linguagem acaba sendo uma das manifestações artísticas mais populares e 
democráticas do mundo, sendo uma poderosa ferramenta de expressão criativa, seja 
profissionalmente ou como forma de diversão. Atualmente, são muitas as companhias de dança 
contemporânea no mundo todo e cada uma possui um estilo próprio e pesquisa corporal diferente. 
Atribuições: O projeto consiste na produção e apresentação de espetáculo de dança, com 
duração superior a 15 minutos, em qualquer estilo de dança, com repertório autoral ou não, de 
Músicos Municipais. A apresentação deverá ser realizada no Município de Jaguaré-ES, com a 
realização de 01 (um) espetáculo de dança em 01 comunidade jaguarense ou em evento do 
calendário municipal. O local escolhido para o show deve ser justificado no projeto, conforme carta 
de aceite, a ser apresentada no ato da inscrição. 
 
g) Evento de Capoeira: A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, arte-marcial, 

luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde 

são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser 

acompanhada de música. Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, 

sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. A capoeira foi criada no século XVII pelo 

povo escravizado da etnia banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje é considerada um dos maiores 

símbolos da cultura brasileira. A palavra capoeira significa "o que foi mata", por meio da conexão dos termos 

ka'a ("mata") e pûer ("que foi"). Alude às áreas de mata rasa do interior do Brasil, onde era feita a agricultura 

indígena. Tem origem com os fugitivos da escravidão, os quais utilizavam frequentemente a vegetação 

rasteira para fugirem do encalço dos capitães-do-mato. Esses foram os primeiros capoeiristas. A capoeira, 

tal como outras lutas - o judô, por exemplo, tem regras. Uma delas é sempre cumprimentar o oponente com 

um aperto de mão antes e depois de lutar. Outras são nunca dar as costas ao adversário, em sinal de 

respeito a ele, e bater palmas para marcar o ritmo. Um evento de capoeira pode conter várias atrações 

principais, como a apresentação de capoeiristas profissionais (rodas de capoeira), workshop com 

aulas da modalidade, organização de debates sobre o aspecto cultural e histórico da prática, entre 

outros. Atribuições: O presente projeto visa o reconhecimento, fortalecimento, preservação da 

memória e difusão da capoeira no município de Jaguaré. A execução do projeto visa a realização 

de um dia voltado a capoeira sendo dividido em manhã e tarde (mínimo de 03 horas de evento 

total), numa data comemorativa referente ao assunto, poderão prever despesas, tais como: 

montagem de oficinas; visitas técnicas, materiais e equipamentos, uniformes, lanches e outros 

materiais necessários destinado à participação dos integrantes do Grupo no projeto; material 

gráfico, fotos, gravações e outros suportes de divulgação, transporte. Contemplando 02 

mailto:cultura@jaguare.es.gov.br
http://www.jaguare.es.gov.br/


  
 

 

Prefeitura de Jaguaré 
Secretaria Municipal de Cultura 

Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré-Espírito Santo-CEP: 29.950.000, CNPJ 27.744.184/0001-50 
E-mailL: cultura@jaguare.es.gov.br / Site: http://www.jaguare.es.gov.br 

 

apresentações de roda de capoeira (podendo ser com alunos novatos ou veteranos) em local 

escolhido e justificado no projeto, conforme carta de aceite, a ser apresentada no ato da inscrição. 

 

h) Culturas Tradicionais Populares: A cultura popular representa um conjunto de saberes 

determinados pela interação dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão 

associados à linguagem popular e oral. Assim, a cultura popular inclui o folclore, o artesanato, as 

músicas, as danças, as festas, dentre outros. Muitas vezes classificada como cultura 

tradicional ou cultura de massas, a cultura popular é um conjunto de manifestações criadas por um 

grupo de pessoas que têm uma participação ativa nelas. Os principais elementos 

da cultura tradicional popular passam pela: Festa do Divino, Festejos da Páscoa e dos Santos 

Padroeiros, Congada, Cavalhadas, Bumba meu boi, Carnaval, Peão de Boiadeiro, Dança da 

Terceira Idade, Batuque, Samba de Lenço, Festa de Iemanjá, Caiapó, Folia de Reis, Quadrilhas e 

Festejos Juninos, Dança da Fita, Dança Pomerana, Dança Italiana, Dança do Café, Dança do 

Maneiro Pau.... tudo isso expressadas por um grupo ou por indivíduos e que reconhecidamente 

respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade cultural e social 

e suas formas como dito acima,  compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a 

dança, os jogos, a mitologia, os ritos, os costumes, as tradições dentre outros. Atribuições: O 

presente projeto visa o reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão das 

Culturas Tradicionais Populares (Folia de Reis, Dança do Café, Maneiro Pau, etc) no município de 

Jaguaré. A execução dos projetos poderá prever despesas, tais como: montagem de oficinas; 

visitas técnicas, materiais e equipamentos, uniformes, lanches e outros materiais necessários 

destinado à participação dos integrantes do Grupo no projeto; material gráfico, fotos, gravações e 

outros suportes de divulgação. 

 

i) Teatro: Teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de 

peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. 

É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que 

desperta na plateia sentimentos variados. É um dos ramos da arte cênica (ou performativa), 

relacionado com a atuação/interpretação, através do qual são representadas histórias na presença 

de um público (plateia). Esta forma de arte combina discurso, gestos, sons, música e cenografia. 

A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção 

do espectador os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão 

que será resolvido no decorrer dos fatos. Ao longo do tempo, o teatro se tornou uma grande fonte 

de cultura para as pessoas. Além disso as apresentações desenvolvidas com forte cunho filosófico 

estimulam o pensamento crítico de atores e de quem assiste as apresentações. Por isso, 

o teatro se tornou uma grande ferramenta de comunicação para as massas. Autoconhecimento, 

desenvolvimento de expressão e comunicação, maior interação entre alunos, estímulo à leitura e 

à responsabilidade, promoção do aperfeiçoamento corporal. Esses são apenas alguns dos 

benefícios que o teatro pode proporcionar. Atribuições: O projeto deverá contemplar a criação, 

produção e montagem de um espetáculo inédito de teatro, nunca antes produzido em Jaguaré, em 

qualquer uma das linguagens: teatro adulto, teatro infanto-juvenil, teatro infantil, teatro em espaços 

abertos, teatro de bonecos e/ou linguagens mistas. O espetáculo deverá ter duração mínima de 30 

minutos, com exceção do espetáculo de teatro infanto-juvenil e infantil, que poderá ter duração 
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mínima de 30 minutos. No processo de criação, produção e montagem, o projeto poderá propor 

parcerias, formações, tutorias ou outras formas de qualificação e aperfeiçoamento técnico-artístico, 

visando a estimular uma produção artística de qualidade. O espetáculo deverá ter em cada etapa 

de criação, produção e montagem artistas e técnicos envolvidos residentes no Município de 

Jaguaré. Contrapartida: O projeto deverá contemplar a circulação de 02 espetáculos de teatro a 

serem apresentados no município de Jaguaré, conforme carta de aceite, a ser apresentada no ato 

da inscrição. 

 

j) Produção de Artesanatos: O artesão é o profissional que domina todos os recursos 

existentes para a produção manual de objetos que lhe proporcionam a sobrevivência econômica. 

Normalmente ele não detém uma educação técnica, mas tem o dom de, com a ajuda de 

instrumentos e matéria-prima apropriados, criar o que se conhece como artesanato. Assim, o 

artesanato é a arte de criar objetos por meio da transformação da matéria-prima, usando as mãos 

como o principal instrumento de trabalho. Por isso, pode-se encontrar artesãos que trabalham 

sozinhos, em grupo, associações, empresas ou indústrias. Também é comum ver as referências 

desses profissionais assinando coleções para marcas renomadas no mercado. Os primeiros 

artesãos surgiram no período neolítico (6.000 a.c) quando o homem aprendeu a polir a pedra, a 

fabricar a cerâmica e a tecer fibras animais e vegetais. No Brasil, o artesanato também surgiu neste 

período. Geralmente o artesanato está muito ligado as questões turísticas e representam uma 

tradição uma cultura local. Muitas vezes o artesanato vem de um dom pessoal, vem da tradição 

familiar ou de uma região. As vezes representam apenas uma ocupação e forma de terapia, porém 

muitos têm no artezanato sua principal fonte de renda e a cada dia essa atividade se torna forte 

movimentando um mercado. Atruibuições: O presente projeto visa o reconhecimento artístico, 

fortalecimento dos fazedores do artesanato, fortalecimento da implantação da Casa do Artesão de 

Jaguaré e a difusão do potencial artístico, econômico e turístico do município de Jaguaré. As 

execuções dos projetos poderão prever despesas, tais como: visitas técnicas, materiais e 

equipamentos; material gráfico, fotos, gravações e outros suportes de divulgação. Contrapartida: 

consiste em 01 mostra de artesanato individual ou coletiva em local escolhido e justificado no 

projeto, conforme carta de aceite a ser apresentada no ato da inscrição e mais 02 peças produzidas 

pelo artista a ser doado à SEMUC. Cabe ressaltar que as mostras poderão ser realizadas em locais 

públicos ou privados. 

 

k) Produção Fotográfica: A produção fotográfica faz parte da vida daquele que se dedica à fotografia. 

Tem início no planejamento, visando entender o objetivo principal da captação. Após esse processo é 

possível determinar quais são os equipamentos ideais para a produção. Um fotógrafo pode ser contratado 

para tirar os mais diversos tipos de fotografia e, cada tipo pode ser muito peculiar em relação aos outros. A 

qualidade das imagens faz toda a diferença na percepção dos consumidores sobre uma empresa, sobre o 

registro de um evento, festas, casamentos e demais ambientes e cenários...com a produção fotográfica. 

Todo o processo de produção passa pela organização, estabelecida na pré-produção, a captura das 

imagens e seu posterior tratamento digital. Assim depois de prontas, as fotografias são tratadas em 

softwares profissionais, fazendo com que a qualidade do material seja a melhor possível. São inseridos 

elementos gráficos, é feita a correção de exposição, equilíbrio de cores, brilho, contraste, saturação e outras 

questões pertinentes. Isso tudo para entregar imagens com beleza e efetividade na comunicação com o 

seu cliente/consumidor. As fotografias são essenciais para materiais de e-commerce, criação de catálogos, 
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mídias institucionais, publicidade e muitos outros. Existem diversos tipos de fotografia no mercado, como 

retrato, para mídias, moda e eventos. Geralmente, uma produtora de fotografia é especializada em um tipo 

de foto e realiza trabalhos nessa área para melhorar o conteúdo visual de seus clientes. Atribuições: O 

projeto caracteriza-se na produção de no mínimo 30 imagens fotográficas com olhar voltado à 

imagens de personagens marcantes na história jaguarense, como também de pontos relevantes à 

história do Município de Jaguaré, tais como, paisagens, comunidades, prédios, praças, 

monumentos, festas, etc. A mostra do projeto será por meio de fotos físicas e on-line a serem 

expostas e exibidas por meio de projeção. O referido projeto propicia a interação entre o público, 

a obra, o artista, os educadores e a equipe institucional, visitas mediadas, rodas de conversa com 

o artista. A mostra será realizada em local a ser definido pelo artista conforme carta de aceite a ser 

apresentada no ato da inscrição. Contrapartida: consiste na doação das imagens captadas e 

tratadas salvas em pendrive ou enviar por e-mail no formato Wetransfer ou Google Drive e doação 

de 10 fotos impressas em papel fotográfico, tamanho 20x25cm, à SEMUC com autorização de 

divulgação das imagens pelo Poder Público Municipal. 

 
 
 
 
 

Elias Jesus Viana 
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