
                     
 
 

CONVOCATÓRIA PROGRAMAÇÃO TEATRO CARLOS CÂMARA 

OCUPAÇÃO TRADIÇÃO – DO CARIRI A FORTALEZA 

JUNHO A NOVEMBRO DE 2019 

O Teatro Carlos Câmara, equipamento da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do              

Ceará (SECULT), por meio da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTOS, instituição selecionada através do           

Edital de Chamamento Público para Seleção do Programa de Ocupação Artística e Cultural             

do Teatro Carlos Câmara - 2018, torna público a abertura das inscrições para a composição               

de sua programação, visando a seleção de projetos artísticos para a participação nos             

programas e ações culturais da Ocupação Tradição - Do Cariri à Fortaleza realizada de              

JUNHO a NOVEMBRO de 2019. 

A presente convocatória contém 02 (dois) anexos, incluindo Formulário de Recurso (Anexo I)             

e Rider Técnico do Teatro Carlos Câmara (Anexo II) como partes integrantes da seleção aqui               

regida. 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste edital a seleção de 28 (vinte e oito) propostas para a prestação                

de serviços artísticos para a realização do projeto Ocupação Tradição - Do Cariri a Fortaleza               

nos seguintes programas: CENAÇÃO (ARTES CÊNICAS); TRADIÇÃO INTEGRADA (ARTES         

VISUAIS, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL) e CANTO POPULAR (MÚSICA, TRADIÇÃO, CULTURA          

POPULAR, POVOS DE TERREIRO e POVOS INDÍGENAS). 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão se inscrever no presente edital os seguintes perfis de proponentes:  

2.1. PESSOA FÍSICA, maior de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada no estado do Ceará               

e com atuação no campo artístico cultural.  

2.1.1. As pessoas físicas poderão inscrever-se individualmente, porém, após aprovação de           

seus projetos, deverão apresentar, no período da contratação, a documentação de           

representante pessoa jurídica, para fins de recebimento do cachê, nos termos do item 6. 

2.2. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) poderá inscrever proposta artística        

individual, não podendo este representar outro artista, grupo ou coletivo.  



                     
 
2.2.1 No caso do item 2.2, o MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) deverá,           

obrigatoriamente, ter em seu cadastro profissional a Classificação Nacional de Atividade           

Econômica - CNAE compatível com a área de atuação da proposta inscrita nesta             

Convocatória. 

2.3. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO, com sede e foro no estado do               

Ceará, há pelo menos 02 (dois) anos, e que apresentem expressamente em seus atos              

constitutivos finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural. 

2.3.1. No caso do item 2.3, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO deverá,              

obrigatoriamente, ter em seu cadastro profissional a Classificação Nacional de Atividade           

Econômica - CNAE compatível com a área de atuação da proposta inscrita neste edital. 

2.4. No caso da participação de artista(s) menor(es) de 18 anos na proposta, o proponente               

deverá apresentar documento, após a seleção, que comprove a autorização dos pais e/ou             

responsáveis.  

2.5. É vedada a participação, nesta convocatória, de membros da Curadoria Artística, da             

Associação Movimentos e de servidores, funcionários ou membros do Teatro Carlos           

Câmara, da Secretaria da Cultura, bem como seus cônjuges, ascendentes e descendentes            

em qualquer grau. 

3. DAS  INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, online através do sítio            

eletrônico http://mapa.cultura.ce.gov.br por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição,          

que estará disponível no período de 15 de maio a 17 de junho de 2019. Não serão aceitas,                  

para efeito de inscrição, propostas entregues presencialmente pu postadas via correios. 

3.2. O(a) candidato(a) antes deverá realizar ou atualizar o cadastro no Mapa Cultural do              

Ceará com o perfil de Agente Individual (Pessoa Física) e posteriormente Pessoa Jurídica, se              

for o caso. 

3.2.1. Informamos que os Agentes Individuais e Coletivos cadastrados nos Mapas Municipais            

(Juazeiro do Norte, Chorozinho, Sobral, Fortaleza e Guaramiranga) estão automaticamente          

integrados ao Mapa Cultural do Ceará, não havendo necessidade da realização de um novo              

cadastro. 

3.3. O Mapa Cultural do Ceará é um banco de dados que compõe o Sistema de Informações                 

Culturais do Estado do Ceará (Siscult), previsto no Decreto nº 28.442, de 30 de outubro de                

2006, que regulamenta a Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que institui o Sistema                 

http://mapa.cultura.ce.gov.br/


                     
 
Estadual da Cultura e vincula-se aos mapas culturais integrados ao Sistema Nacional de             

informações e Indicadores Culturais no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, vinculada            

ao Ministério da Cidadania. 

3.4. O cadastro no Mapa Cultural do Ceará se constitui em uma página online do(a)               

candidato(a), cujas informações e documentos inseridos são para fins de apresentação de            

currículo e portfólio de projetos e ações desenvolvidos que comprovam o histórico de             

atuação profissional no campo artístico-cultural.  

3.5. Para efeito de inscrição neste Edital, na apresentação do currículo e/ou portfólio, o              

candidato deve inserir em seu perfil no Mapa Cultural do Ceará, no campo de download, um                

ou mais arquivos contendo textos, fotos, vídeos, áudios, entre outros, que o(a) candidato(a)             

considere relevante para comprovar o seu percurso artístico ou/e experiência profissional           

na área cultural.  

3.5.1. Os anexos não podem ultrapassar o limite de 5 (cinco) megabytes por arquivo.  

3.6. Para validação da inscrição, o cadastro no Mapa Cultural do Ceará, bem como a ficha de                 

inscrição online, deverão estar obrigatoriamente preenchidos com as seguintes         

informações: 

3.6.1.  Dados Cadastrais no Mapa Cultural 

PESSOA  FÍSICA 

I - Nome completo; 

II - Nome artístico (se for o caso); 

III - Nome Social (se for o caso); 

IV - Data de nascimento; 

V - Nacionalidade; 

VI - Naturalidade (município/UF); 

VII - Gênero; 

VIII - Estado civil; 

IX - Escolaridade; 

X - Registro Geral (RG) ou outro documento oficial de Identidade; 



                     
 
XI - Data de expedição do RG; 

XII - Órgão expedidor do RG; 

XIII - UF do RG; 

XIV - Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

XV - Endereço residencial completo; 

XVI - Município; 

XVII - UF; 

XVIII- CEP; 

XIX - Telefone fixo e/ou celular; 

XX - Telefone fixo e/ou celular (caso tenha mais de um contato, acrescentar); 

XXI - E-mail; 

PESSOA  JURÍDICA 

I - Nome  da  Razão  Social; 

II - Nome  Fantasia; 

III - Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ); 

IV - Data  de  Fundação; 

V - Endereço  Comercial  Completo,  com  CEP; 

VI - Telefone  fixo  e  celular; 

VII - Emails. 

3.6.2. Dados profissionais no Mapa Cultural 

I - Preencher o perfil com foto e texto constando o resumo do histórico profissional do(a)                

Proponente, descrevendo as experiências realizadas e devidamente comprovadas no âmbito          

artístico e/ou cultural (obrigatório); 

II – Apresentação de currículo e/ou portfólio profissional, conforme item 3.4 deste edital             

(obrigatório); 



                     
 
III - Links e/ou anexos de vídeos publicados nos serviços YouTube ou Vimeo (opcional); 

IV - Links e/ou anexos para áudios nos formatos MP3 ou OGG (opcional); 

V -  Links para site ou blog do Candidato inseridos no perfil do Mapa Cultural (opcional). 

3.6.3. Dados e documentos apresentados na ficha de inscrição online (Pessoa Física e             

Jurídica): 

I - Ficha de inscrição online devidamente preenchida (obrigatório);  

II- Descrição curta da proposta: apresentar uma descrição breve sobre a proposta, que             
poderá ser utilizada nas divulgações, a exemplo de release (obrigatório); 
 
III - Apresentação da proposta: informações pertinentes do projeto como, por exemplo:            
conceito, objetivo, justificativa, ficha técnica, etc (obrigatório); 
 
IV - Rider técnicos de som e luz (de acordo com o anexo II)(obrigatório);  
 
V - Link de vídeo de todo espetáculo (Artes Cênicas) ou filme (Audiovisual) (obrigatório para               
os programas Cenação e Tradição Integrada) da plataforma Youtube (www.youtube.com) ou           
Vimeo (www.vimeo.com); 
  
VI - Link com no máximo 03 (três) músicas (obrigatório para o programa Canto Popular) de                
qualquer plataformas de escuta de músicas online (ex: Soundcloud https://soundcloud.com          
/Spotify https://www.spotify.com/br/, Deezer https://www.deezer.com/br/, Youtube     
https://www.youtube.com/) 
  
VII - Caso deseje, insira outro material que achar interessante para análise. (Opcional); 
  
VIII - Caso tenha interesse, descreva proposta de contrapartida (Opcional). Ex: Roda de             

conversas, oficinas, workshop e etc. 

 

3.7. Serão consideradas válidas somente as inscrições finalizadas e enviadas dentro do prazo             

de inscrição, sendo desconsideradas todas as demais, inclusive aquelas solicitações de           

inscrição com “status” de rascunho. 

3.8. As dúvidas relacionadas ao processo de inscrição no Mapa Cultural serão sanadas no              

endereço eletrônico http://mapa.cultura.ce.gov.br ou através do telefone (85) 3101-6737,         

no horário comercial de segunda a sexta das 8 às 17 horas.  

4. DOS PROGRAMAS E VALORES 

https://www.spotify.com/br/Deezer
https://www.deezer.com/br/
https://www.youtube.com/
http://mapa.cultura.ce.gov.br/


                     
 
4.1. Programa CENAÇÃO 

A linguagem das Artes Cênicas será o fio condutor desta ação, sendo o eixo central da                

ocupação, dado a natureza do espaço. O programa contempla as atividades de RESIDÊNCIA             

ARTÍSTICA para espetáculos adultos e APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS adultos e infantis. 

Os grupos selecionados para participar da RESIDÊNCIA ARTÍSTICA terão uma programação           

de 08 (oito) dias com atividades formativas e, ao final, uma apresentação, intitulada CABARÉ              

TRADICIONAL. Serão contemplados grupos do Ceará que participarão de encontros com           

grupos nacionais convidados, baseados nos trabalhos e estéticas que comunguem à           

pesquisa sobre tradição e suas releituras. 

Os proponentes de espetáculos infantis, poderão inscrever também, caso desejem, uma           

oficina de, no mínimo, 4h (quatro horas) de duração voltada para o público infantil, para               

qual será acrescido um valor no cachê da apresentação conforme tabela abaixo. 

4.1.1. Cachês 

 

CATEGORIA 

QUANTIDADE DE 

GRUPOS 

SELECIONADOS 

QUANTIDADE DE 

APRESENTAÇÕES 

 

VALOR 

 

ESPETÁCULOS ADULTOS 

GRUPOS/ARTISTAS 

ARTES CÊNICAS 

(RMF) 

 

03 

 

02 

R$ 5.000,00 

(contempla cachê + 

residência artística) 

GRUPOS/ARTISTAS 

ARTES CÊNICAS 

(demais municípios) 

 

03 

 

02 

R$ 6.000,00 

(contempla cachê + 

residência artística) 

ESPETÁCULOS INFANTIS 

ARTES CÊNICAS 

(infantil) 

02 02 R$ 1.500,00 

(contempla cachê) 

ATIVIDADE DE 

FORMAÇÃO 

(opcional) 

 

02 

 

02 

 

R$ 500,00 

 



                     
 
4.2 Programa TRADIÇÃO INTEGRADA 

Este programa integra a tradição realizando um intercâmbio com as linguagens de            

Fotografia, Artes Visuais e Audiovisual.  

Serão selecionadas 05 (cinco) atividades para as ações de formação nas áreas de Fotografia              

e Arte Visuais (minicursos, oficinas e workshops) e 02 (duas) mostras de Audiovisual. 

4.2.1. Cachês 

 

CATEGORIA 

QUANTIDADE DE 

GRUPOS 

SELECIONADOS 

QUANTIDADE DE 

ATIVIDADES 

 

VALOR 

 

FOTOGRAFIA  e 

ARTES VISUAIS  

(Minicursos e 

oficinas) - mínimo 

12h/a 

 

03 

 

03 

R$ 1.000,00 por 

atividade  

FOTOGRAFIA e 

ARTES VISUAIS  

(Workshop) - 

mínima de 04h/a 

 

02 

 

02 

 

R$ 500,00 

AUDIOVISUAL - 

Mostra  

02 02 R$ 2.000,00 

 

4.3 Programa CANTO POPULAR 

A linguagem musical é o norte deste programa entre a erudição e o popular, além de                

contemplar a linguagem da literatura focada no cordel, nos repentistas, nas contações de             

histórias e de contos populares. Aqui serão agraciados os grupos musicais e os de tradição,               

todos do estado do Ceará, em intercâmbios de atos festivos de raízes. Este espaço também               

abrigará feiras tradicionais e de gastronomia. 

Serão selecionados 06 (seis) grupos musicais para compor a programação do projeto            

TERREIRADA CEARENSE realizado uma vez por mês. 



                     
 
Os grupos de tradição realizarão um intercâmbio cultural com ações de formação. A ação              

contará com grupos de Fortaleza e do interior do estado. A proposta, além de contemplar as                

ações de formação, também celebrará os rituais festivos. Um intercâmbio de afetos e trocas              

de saberes e fazeres.  

Os grupos de tradição oriundos do interior terão transporte exclusivo, além de hospedagem             

e alimentação. 

4.3.1. Cachês 

 

CATEGORIA 

QUANTIDADE DE 

GRUPOS 

SELECIONADOS 

QUANTIDADE DE 

APRESENTAÇÕES 

 

VALOR 

 

GRUPOS MUSICAIS 

(RMF) 

03 01 R$ 1.500,00  

GRUPOS MUSICAIS 

(demais municípios) 

03 01 R$ 2.500,00  

GRUPOS DE 

CULTURA POPULAR 

06 01 R$ 2.000,00 

 

4.4 Caso haja vacância em alguma das categorias previstas nos Programas acima descritos             

nesta Convocatória, a Comissão de Avaliação e Seleção poderá remanejar propostas de            

outras categorias para assegurar o preenchimento do número total de vagas disponíveis,            

desde que no mesmo Programa. Para isto, observará a pontuação correspondente entre os             

suplentes. 

4.5. Os suplentes também poderão ser convocados caso o(a) selecionado(a) não apresente            

toda a documentação exigida no item 6 desta Convocatória, no prazo estipulado pela             

Associação Movimentos. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Os projetos inscritos serão analisados por uma curadoria artística composta por três             

curadores, pela coordenação do Teatro Carlos Câmara e por membros da Associação            

Movimentos, a partir das seguintes diretrizes:  



                     
 
a) Qualidade artística e excelência do projeto; 

b) Qualificação dos integrantes envolvidos;  

c) Propostas com contrapartidas. Poderão ser oferecidos como contrapartida do presente           

chamamento, produtos e/ou ações, de acordo com a natureza de cada categoria, a exemplo              

de shows, obras, seminários, exposições, palestras, rodas de conversas, masterclasses,          

minicursos e oficinas. Podendo as contrapartidas serem realizadas no próprio Teatro Carlos            

Câmara; 

d) Grupo ou artista que tenha em sua pesquisa, em seus trabalhos propostos, conteúdo              

voltado a tradição ou cultura popular com comprovação através de material de divulgação             

inseridos no Mapa da Cultura.  

5.2. A lista preliminar das propostas selecionadas e suplentes será divulgada na página do              

Mapa Cultural do Ceará no seguinte endereço       

http://mapa.cultura.ce.gov.br/oportunidade/1306/, sendo de total responsabilidade do      

proponente acompanhar a atualização dessas informações. 

5.3. Após a publicação do resultado, caberá pedido de recurso no prazo de até 02 (dois) dias                 

úteis, a contar do dia seguinte à publicação do resultado. 

5.4. O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado            

exclusivamente para o e-mail ocupacaotradicao.tcc@gmail.com, em formulário específico        

(ANEXO I), disponível na página de inscrição do Mapa Cultural do Ceará no seguinte              

endereço http://mapa.cultura.ce.gov.br/oportunidade/1306/, sendo vedada a inclusão de       

novos documentos. 

5.5. A lista de projetos selecionados, assim como os suplentes de cada categoria, será              

divulgada em junho de 2019 em ocasião da programação de abertura da OCUPAÇÃO             

TRADIÇÃO, permanecendo disponível no site do Mapa Cultural do Ceará          

(http://mapa.cultura.ce.gov.br/oportunidade/1306/) e nas redes sociais do Teatro Carlos        

Câmara, Associação Movimentos e Secult.  

5.6. Na hipótese de desistência ou impedimento legal por parte de algum dos proponentes              

selecionados, ocupará a vaga surgida um projeto suplente selecionado, de acordo com a             

ordem de classificação indicada pela Curadoria Artística.  

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Após a divulgação do resultado final, os proponentes selecionados devem, dentro de no              

prazo de até 15 (quinte) dias, enviar para o email: ocupacaotradicao.tcc@gmail.com a            

http://mapa.cultura.ce.gov.br/oportunidade/1306/
mailto:ocupacaotradicao.tcc@gmail.com
http://mapa.cultura.ce.gov.br/oportunidade/1306/
http://mapa.cultura.ce.gov.br/oportunidade/1306/
mailto:ocupacaotradicao.tcc@gmail.com


                     
 
documentação abaixo listada, além de outros documentos que, eventualmente, se façam           

necessários para o cadastro no SICONV - Sistema de Convênios e Congêneres do Estado do               

Ceará, para fins de contratação:  

I - Contrato Social ou Requerimento de Empresário ou Certificado do Microempreendedor            

Individual - MEI; 

II - Cartão do CNPJ; 

III - Certidão Negativa Municipal; 

IV - Certidão Negativa Estadual; 

V - Certidão Negativa Federal; 

VI - Certidão Negativa FGTS; 

VII - Certidão Negativa Trabalhista; 

VIII - Cópia do RG e CPF do dirigente; 

IX - Comprovante de endereço do representante legal do dirigente; 

X - Carta de Exclusividade assinada por todos integrantes do grupo (o modelo da carta de                

exclusividade será enviada aos grupos selecionados). 

6.2. Os valores de cachê desta Convocatória são brutos, cabendo aos proponentes            

agraciados arcar com os devidos descontos previstos na legislação em vigor, conforme            

tributação da sua Nota Fiscal emitida.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 

7.1. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de direitos autorais            

próprios ou de terceiros, anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do           

contrato cabem exclusivamente ao contratado.  

7.2. É obrigação do proponente arcar integralmente com os tributos devidos, direitos            

autorais, licenças e registros específicos de cada linguagem (ex: ECAD, SBAT).  

7.3. Os artistas/grupos selecionados permitirão que as atividades da programação sejam           

fotografadas e/ou gravadas em áudio e vídeo por pessoas designadas pelo TEATRO CARLOS             

CÂMARA para incorporação deste material ao acervo, inclusão em materiais institucionais e            



                     
 
divulgação em rádio, televisão, internet e outras mídias impressas, audiovisuais, digitais ou            

eletrônicas, sendo-lhes vedado exigir qualquer pagamento adicional. 

7.4. É de responsabilidade do contemplado contratar a equipe técnica de cenotécnico            

necessária, no caso de espetáculos de Artes Cênicas, para a execução da montagem do seu               

projeto.  

7.5. O Teatro Carlos Câmara, por sua vez, se obriga a disponibilizar todo o equipamento               

disposto no rider técnico (Anexo II), bem como um técnico de iluminação e sonorização para               

a montagem de luz e som dos espetáculos, além de equipe de produção para              

acompanhamento dos grupos/artistas nos dias de trabalho no Teatro.  

7.6. É vedada a exigência, por parte do proponente, de equipamentos e/ou serviços de              

qualquer natureza além daqueles discriminados no rider técnico (Anexo II) desta           

Convocatória.  

7.7. Os casos omissos nesta Convocatória serão solucionados pela Coordenação do Teatro            

Carlos Câmara e Associação Movimentos. 

8. DA PROGRAMAÇÃO  

8.1. As propostas deverão guardar fidelidade às aprovadas nesta Convocatória.          

Modificações pontuais serão aceitas desde que comunicadas e aprovadas pelo Teatro Carlos            

Câmara e a Associação Movimentos com antecedência de 15 (quinze) dias, levando-se em             

conta a dinâmica da produção cultural, mas são vedadas mudanças na essência da proposta              

aprovada, quanto a pontos como temática do espetáculo, repertório, número de artistas            

participantes e presença dos principais artistas citados na proposta. 

8.2 O Teatro Carlos Câmara e a Associação Movimentos se reservam o direito de convocar               

os(a) proponentes selecionados para apresentação na Ocupação Tradição - Do Cariri a            

Fortaleza e indicar a data, local e horário da apresentação. 

8.2.1. O Teatro Carlos Câmara e a Associação Movimentos se reservam o direito de, a               

qualquer tempo e por qualquer motivo, desde que com comunicação prévia de 10 (dez) dias               

aos proponentes, modificar as datas, espaços e horários das apresentações, visando à            

qualidade do espetáculo e ao máximo potencial de acesso por parte do público. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 . A inscrição do proponente representa o total conhecimento e aceitação das             

disposições desta Convocatória e de seus anexos. 



                     
 
9.2. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Ceará para dirimir quaisquer questões               

decorrentes desta Convocatória. 

9.3. Para a resolução de dúvidas ou para esclarecimentos a respeito de quaisquer questões              

de ordem conceitual ou técnica, os proponentes deverão contatar a produção da Associação             

Movimentos através do telefone (88) 98835-2253 e pelo e-mail          
ocupacaotradicao.tcc@gmail.com.  

 

 Fortaleza - CE, 15 de Maio de 2019. 

 

TEATRO CARLOS CÂMARA & ASSOCIAÇÃO MOVIMENTOS 

 

mailto:ocupacaotradicao.tcc@gmail.com

