
Convocatória de Ocupação do Teatro Dragão do Mar 2022/2023

1. DO OBJETO

1.1 O Instituto Dragão do Mar (IDM), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
inscrito no CNPJ sob o Nº 02.455.125/0001 31, com sede na Rua Dragão do Mar, 81, Praia
de Iracema, Fortaleza - CE, torna pública a convocatória de inscrições para a
composição da programação do Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
(CDMAC), complexo cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará),
gerido em parceria com o IDM.

1.2 Este documento está fundamentado nos artigos 215, da Constituição Federal, e,
especialmente, no art. 22 do Regulamento de Contratações do IDM.

1.3 Constitui objeto desta Convocatória a seleção de 28 (vinte e oito) propostas artísticas
nas linguagens de Circo, Dança e Teatro para realização de apresentações no Teatro
Dragão do Mar no período entre junho de 2022 e março de 2023. Serão apresentadas
propostas elaboradas por artistas, grupos e/ou produtores nascidos ou residentes há
pelo menos 2 (dois) anos no Estado do Ceará.

1.4 As propostas selecionadas irão compor a programação do Teatro Dragão do Mar com
os programas Teatro da Terça, Quarta do Circo, Quinta com Dança e Teatro Infantil,
detalhados no segmento 2. Dos Programas, por meio de contrato com pessoa jurídica
na forma descrita neste documento.

1.5 Os programas têm como objetivo a formação continuada de plateia para as artes
cênicas locais e deverão necessariamente ocupar o palco do Teatro Dragão do Mar.
Cada grupo ou artista contemplado deverá realizar 4 (quatro) apresentações. Os
ingressos custarão R$ 10,00 (dez reais) a inteira e R$ 5,00 (cinco reais) a meia entrada.

2. DOS PROGRAMAS

2.1 DO PROGRAMA DE CIRCO - Poderão se inscrever projetos de espetáculos de circo
produzidos no Ceará, realizados por grupos, trupes ou artistas independentes das
diversas modalidades. Serão selecionadas até 7 (sete) propostas na área de difusão
através de 1 (um) programa.

2.1.1. O programa Quarta do Circo tem como objetivo a apresentação de espetáculos
circenses. Este programa ocorrerá às quartas-feiras, às 19 horas, no Teatro Dragão do
Mar. Cada grupo ou artista contemplado deverá realizar 4 (quatro) apresentações, cada
uma com duração entre 30 (trinta) e 70 (setenta) minutos. Não poderão ser inscritos
trabalhos cuja encenação se dê em espaços alternativos e/ou na rua.



2.2 DO PROGRAMA DE DANÇA - Poderão se inscrever propostas de espetáculos de
dança produzidos no Ceará, realizados por artistas ou grupos de diversas formações e
abordagens estéticas. Serão selecionadas até 7 (sete) propostas na área de difusão
através de 1 (um) programa.

2.2.1. O programa Quinta com Dança tem como objetivo a apresentação de espetáculos
ou mostra de repertórios de dança de artistas ou grupos do Ceará. O programa
acontecerá às quintas-feiras, às 19 horas, no Teatro Dragão do Mar. Cada grupo ou artista
contemplado deverá realizar 4 (quatro) apresentações, cada uma com duração entre 40
(quarenta) e 90 (noventa) minutos.

2.3 DOS PROGRAMAS DE TEATRO - Poderão ser inscritas propostas de espetáculos de
teatro produzidos no Ceará, realizados por artistas ou grupos de diversas formações e
abordagens estéticas. A Convocatória pretende selecionar até 14 (catorze) propostas na
área de Difusão, a serem distribuídas em 2 (dois) programas:

2.3.1 O programa Teatro da Terça tem como objetivo promover apresentações teatrais
para público adulto. O programa acontecerá às terças-feiras, às 19 horas, no Teatro
Dragão do Mar. Cada contemplado deverá realizar 4 (quatro) apresentações, cada uma
com duração entre 40 (quarenta) e 90 (noventa) minutos.

2.3.2 O programa Teatro Infantil tem como objetivo promover apresentações teatrais
para o público infantil. O programa acontecerá aos sábados, às 17 horas, no Teatro
Dragão do Mar. Cada contemplado deverá realizar 4 (quatro) apresentações, cada uma
com duração entre 30 (trinta) e 70 (setenta) minutos. Tendo em vista a especificidade do
público, fica vedada a divulgação de textos e cenas impróprias para a faixa etária da
plateia, tais como conteúdos de cunho sexual ou ilegal, violência, jogos de azar, bebidas
alcoólicas e outras drogas.

2.4 As temporadas serão realizadas entre junho de 2022 e março de 2023. Os
proponentes que tiverem suas propostas selecionadas serão contactados pela equipe
de produção para o agendamento, de acordo com a programação do CDMAC.

2.5 O CDMAC se reserva ao direito de, a qualquer tempo e por qualquer motivo,
modificar as datas, espaços e horários das apresentações, desde que com comunicação
prévia de 20 (vinte) dias aos proponentes, visando à qualidade do espetáculo e ao
máximo potencial de acesso por parte do público.

3. DOS RECURSOS E INCENTIVOS FINANCEIROS

3.1 Aos projetos aprovados, o IDM pagará cachê no valor bruto de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) por apresentação, além de 80% (oitenta por cento) do valor arrecadado
na bilheteria do espetáculo, descontados os impostos incidentes.



3.2. Os valores dos incentivos descritos na presente Convocatória, bem como aqueles
referentes à bilheteria, não são líquidos. Caberá ao IDM reter os valores para repasse aos
órgãos responsáveis, conforme os descontos previstos na legislação em vigor (ISS, IRF,
ECAD e outros), além de eventuais taxas de serviço.

3.3 Além do incentivo financeiro, serão cedidos a pauta, o apoio técnico e a infraestrutura
disponíveis no Teatro Dragão do Mar (ver rider técnico no Anexo VI), conforme as
condições estabelecidas nesta Convocatória.

3.4 Serão de responsabilidade do proponente quaisquer custos ou necessidades de
produção que surgirem além do previsto no item 5.3, tais como deslocamento e logística
do grupo para o local de apresentação, equipamentos ou materiais complementares
àqueles oferecidos no rider técnico, dentre outros.

3.5 O incentivo será pago integralmente em até 60 (sessenta) dias após a conclusão da
temporada, mediante entrega de nota fiscal e recibo que deverão ser enviados ao IDM
após o término da totalidade das apresentações.

3.6 O valor arrecadado na bilheteria será repassado ao grupo em até 10 (dez) dias úteis a
partir do último dia de apresentação, após recolhimento dos impostos e taxas
relacionados à atividade.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 A Convocatória é direcionada para propostas de artistas, grupos e agentes culturais
que tenham nascido e/ou tenham seu domicílio e residência no estado do Ceará há pelo
menos 2 (dois) anos.

4.2 O proponente do projeto deve ter idade igual ou superior a 18 anos, e ser nascido ou
residente há pelo menos 2 (dois) anos no Estado do Ceará.

4.3 No caso da participação de artista(s) menor(es) de 16 anos no Projeto, o proponente
deverá apresentar documento que comprove autorização da Vara da Infância e
Juventude, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.4 É vedada a participação, nesta Convocatória, de membros da Comissão Avaliadora,
de funcionários do IDM ou de servidores da SECULT, bem como de seus cônjuges,
ascendentes e descendentes em qualquer grau de parentesco, inclusive colaterais.

4.4.1. Excepcionalmente, poderão ser aceitas participações pontuais de funcionários do
IDM e da SECULT, bem como de seus cônjuges e parentes, em atividades auxiliares do
projeto, como iluminação, sonorização, cenografia, entre outras, desde que não haja
conflito de interesses e interferência no princípio da impessoalidade.

4.5 Cada proponente poderá submeter até 2 (duas) propostas em quaisquer programas.
Caso ambas sejam classificadas na etapa final do processo, será selecionada apenas



aquela que obtiver a maior nota, de forma que cada proponente só tenha uma proposta
contemplada nesta Convocatória.

5. DA RESERVA DE VAGAS COMO POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS

5.1 A Convocatória reservará 25% (vinte e cinco por cento) das vagas para a seleção de
propostas de proponentes autodeclaradas pessoas pretas, pardas, indígenas,
quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros e pessoas com deficiência.

5.2 Para concorrer à reserva de vagas nas condições do item 5.1, o proponente deverá,
no ato da inscrição, preencher, assinar e digitalizar a autodeclaração de sua condição,
conforme os modelos fornecidos nos Anexos III, IV e V, e anexar no campo
correspondente.

5.3 Caso as vagas reservadas nos termos do item 5.1 não sejam preenchidas, as vagas
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência. O não envio da
autodeclaração não anula a inscrição, mas inviabiliza a concorrência pelas vagas
reservadas.

5.4 As informações fornecidas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do
proponente. Na hipótese de ser constatada declaração falsa, o proponente poderá ter
sua proposta desclassificada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições serão gratuitas, somente via Internet, no endereço eletrônico
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3761/ e realizadas no período de 26
de abril a 6 de maio de 2022.

6.2. Para a inscrição nesta Convocatória, todas as pessoas proponentes deverão estar
cadastradas no Mapa Cultural do Ceará, no seguinte endereço:
https://mapacultural.secult.ce.gov.br. Proponentes que já têm perfil no Mapa Cultural
não precisam fazer novo cadastro, podendo atualizar informações que julgarem
necessárias até a data de envio de sua inscrição.

6.3 Todos os documentos requisitados e informações necessárias estão discriminados
na ficha de inscrição virtual. É necessário anexar documentos (fazer o upload de
arquivos) contendo especificações técnicas e, no caso de conteúdos em vídeo, indicar
links em plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais (como Youtube
ou Vimeo). Não serão aceitos links de armazenamento temporário (como Wetransfer,
Sendspace e similares).

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3761/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br


6.4 Somente serão avaliadas as propostas que finalizarem a inscrição virtual e tiverem
número de inscrição gerado pelo sistema até às 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos) do dia 6 de maio de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

6.5 O Instituto Dragão do Mar/CDMAC não se responsabilizará por inscrições não
concluídas por motivos de ordem técnica, congestionamento da plataforma, site fora do
ar ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; salvo aqueles
problemas em que se comprove a responsabilidade do IDM/ CDMAC.

6.6 O tutorial para realizar inscrição pelo Mapa Cultural do Ceará está disponível em:
https://cultura-ceara.gitbook.io/tutorial-para-o-usuario-do-mapa-cultural/primeiros-pa
ssos/como-se-inscrever-nos-editais.

6.7 Dúvidas relacionadas ao Mapa Cultural serão sanadas no horário comercial, de
segunda a sexta, das 8 às 17 horas, através do link
http://bit.ly/mapacultural-ceara-suporte, durante o período de inscrição.

6.8 Dúvidas relacionadas à inscrição das propostas nesta Convocatória deverão ser
enviadas por e-mail para convocatoria.cdmac@idm.org.br. As respostas serão enviadas
no horário comercial, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, durante o período de
inscrição.

7. DA SELEÇÃO DE PROJETOS

7.1 Para fins desta Convocatória, entende-se a Comissão Avaliadora como a equipe
responsável pela análise e seleção dos projetos inscritos, conforme critérios
estabelecidos neste documento. A Comissão Avaliadora de cada linguagem será
composta por 3 (três) profissionais de comprovada experiência e notório saber em Circo,
Dança ou Teatro, sendo 1 (um) deles vinculado ao IDM.

7.2 A Comissão Avaliadora tem plena autonomia no campo do mérito artístico;
observados os preceitos da legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência.

7.3 A presente Convocatória é de fase única. A Comissão Avaliadora atribuirá nota
máxima de 22 (vinte e dois) pontos para cada proposta, com base nos critérios descritos
a seguir:

● 7.3.1 Consistência conceitual da proposta (de 0 a 5 pontos): Será observada a
fundamentação da proposta, a capacidade de exposição das ideias e a
organização das ações previstas.

● 7.3.2 Relevância artística do projeto em relação à linguagem (de 0 a 5 pontos): Será
considerado como a proposta explora possibilidades estéticas e de criação e como
se destaca em relação à linguagem a que pertence.

● 7.3.3 Capacidade técnica de execução da proposta (de 0 a 5 pontos): Será observado

https://cultura-ceara.gitbook.io/tutorial-para-o-usuario-do-mapa-cultural/primeiros-passos/como-se-inscrever-nos-editais
https://cultura-ceara.gitbook.io/tutorial-para-o-usuario-do-mapa-cultural/primeiros-passos/como-se-inscrever-nos-editais
http://bit.ly/mapacultural-ceara-suporte
mailto:convocatoria.cdmac@idm.org.br


o grau de viabilidade de realização da proposta, tendo como base a ficha técnica
apresentada e os currículos dos integrantes.

● 7.3.4 Trajetória artística (de 0 a 5 pontos): Serão analisadas as experiências do(s)
artista(s) e eventuais colaboradores que integram a proposta, com base no(s)
portfólio(s) e currículo(s) apresentado(s).

● 7.3.5 Cumprimento de ações afirmativas (de 0 a 2 pontos): Será observada a
afinidade temática da proposta com a diversidade artística e cultural, na relação
dos temas trabalhados com os segmentos destacados a seguir:

a) Valorização da diversidade étnico-racial e comunidades tradicionais (povos
indígenas, população negra, comunidades quilombolas, comunidades ciganas,
comunidades de terreiro de matriz africana e afro-brasileira);

b) Atenção e inclusão da pessoa LGBTQIA+;

c) Atenção e inclusão da pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

7.4 Serão classificadas as propostas que obtiverem maior pontuação em cada programa,
sendo 7 (sete) selecionadas e 2 (duas) suplentes para cada um dos 4 (quatro) programas,
chegando ao total de 28 (vinte e oito) propostas selecionadas e 8 (oito) suplentes.

7.5 O IDM divulgará a lista dos projetos selecionados e suplentes pela Comissão
Avaliadora, com a respectiva classificação, no site do CDMAC (www.dragaodomar.org.br)
e na página da Convocatória no Mapa Cultural do Ceará
(https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3761), sendo de total
responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das informações.

7.6 Após a divulgação do resultado preliminar, haverá um prazo de 2 (dois) dias corridos
para recursos, contados desde a data de divulgação do resultado. Os recursos deverão
ser direcionados à Comissão Avaliadora e enviados por e-mail para
convocatoria.cdmac@idm.org.br.

7.7 Só serão aceitos recursos encaminhados conforme o modelo do Anexo VII, com
justificativa, que versem sobre ofensa aos preceitos da ampla concorrência,
impessoalidade e legalidade. É recomendável anexar material que comprove os fatos
relatados.

7.8 O resultado final após recursos será divulgado com o nome do proponente
selecionado, título da proposta, linguagem e programa, no site do CDMAC
(www.dragaodomar.org.br) e na página da Convocatória no Mapa Cultural do Ceará
(https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3761).

http://www.dragaodomar.org.br
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3761
mailto:convocatoria.cdmac@idm.org.br
http://www.dragaodomar.org.br/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3761


8. DA CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES DAS PROPOSTAS SELECIONADAS

8.1 Posteriormente à divulgação do resultado final após recursos, será solicitado aos
proponentes selecionados que apresentem a documentação de uma pessoa jurídica
para cumprir os requisitos de contrato e pagamento. Estas deverão enviar os
documentos em conformidade com os Anexos I e II com até 60 (sessenta) dias de
antecedência da primeira apresentação, sob pena da substituição do projeto
selecionado por outro da lista de classificados.

8.2 Para fins de contratação, o proponente responsável pela proposta selecionada
deverá apresentar documentação de Microempreendedor Individual (MEI) próprio ou de
pessoa jurídica da qual seja sócio ou, caso não seja sócio, que detenha poderes para lhe
representar, mediante apresentação obrigatória de contrato de representação.

8.2.1 No caso de MEI, este deve ser em nome do proponente selecionado, seja ele um
artista solo ou integrante do grupo artístico que irá se apresentar. A comprovação de
participação do proponente MEI no grupo se dará por meio de análise do release e
portifólio, que devem ser apresentados no ato da inscrição.

8.3 A apresentação da documentação acima referida é de responsabilidade exclusiva do
proponente. A existência de qualquer irregularidade na documentação, bem como a sua
não apresentação, ensejará a desclassificação do proponente para fins de contratação.

8.4 É obrigação do proponente arcar integralmente com os tributos devidos, valores
relativos a licença ou cessão de direitos autorais e licenças e registros específicos de
cada linguagem. Deverá também apresentar autorização de titular(es) de obra(s)
artística(s), literária(s) e/ou científica(s) quando necessário.

8.5 As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas do uso não
autorizado de obras intelectuais protegidas por direitos autorais, contemporâneas ou
posteriores à formalização do contrato, cabem exclusivamente ao contratado, que
deverá garantir a regularidade do uso das obras intelectuais utilizadas na apresentação.

8.6 O IDM não se responsabilizará pelos atos, contratos ou compromissos assumidos de
natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra realizados pelo contratado para fins
do cumprimento do contrato com este instituto.

8.7 A responsabilidade da divulgação das apresentações será compartilhada pelo
CDMAC e pelos proponentes contemplados nesta Convocatória.

8.8 Todas as pessoas que sejam artistas e os grupos participantes devem ceder sua
imagem e voz para efeito de divulgação de suas apresentações, por meio da assinatura
de Termo específico, e se colocam à disposição para participar de compromissos de
imprensa e outras atividades de divulgação de seus espetáculos, agendadas pelo IDM,
sendo-lhes vedado exigir cachês ou qualquer outra modalidade de pagamento por
estas atividades.



8.9 O apoio do CDMAC, IDM e Secult deve ser citado em todas as entrevistas ou notas
concedidas pelo proponente à imprensa (rádio, TV, jornal impresso, Internet) na
divulgação da proposta. Caso haja produção de material de divulgação pelo próprio
artista ou grupo, devem constar as logomarcas da Convocatória, do Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura, do IDM, da Secult e do Governo do Estado do Ceará. Todo o
material produzido deve ser enviado à Assessoria de Comunicação do CDMAC para
aprovação prévia.

8.10 Preservados os direitos autorais, fica desde já permitido ao IDM a gravação do áudio
e realização de fotografias e filmagens de partes da(s) apresentação(ões), para utilização
em materiais institucionais do IDM, podendo depositar o referido material em seu banco
de dados e em sítios eletrônicos institucionais, podendo usá-lo, publicá-lo e reproduzi-lo
livremente, desde que para fins institucionais e/ou para divulgação da produção cultural
local, sempre sem finalidade comercial.

8.11 O IDM, por sua vez, se compromete a sempre fazer referência aos autores das
obras. A não inclusão de alguma co autoria é de exclusiva responsabilidade daquele que
envia o material.

8.12 É de responsabilidade do proponente contemplado dispor de equipe técnica para a
realização dos espetáculos.

8.13 O custeio de eventuais horas extras dos funcionários do CDMAC serão de
responsabilidade dos artistas ou grupos que não cumprirem os horários previamente
acordados com a equipe de produção.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Nos casos de número de inscritos insuficiente ou de não haver projetos classificados
(selecionados ou suplentes) pela Comissão Avaliadora, o setor de Ação Cultural do
CDMAC se reserva o direito de convidar outros projetos não inscritos nesta Convocatória.

9.2 As apresentações deverão guardar fidelidade às propostas aprovadas nesta
Convocatória. Modificações pontuais serão aceitas levando -se em conta a dinâmica da
produção cultural, mas são vedadas mudanças na essência do conteúdo aprovado
quanto a pontos como temática do espetáculo, repertório, número de artistas
participantes e presença dos principais artistas citados na inscrição. Caso seja necessário
alterar a proposta, consultar o setor de Ação Cultural do CDMAC pelo menos 30 (trinta)
dias antes da apresentação.

9.3 Se, durante a execução desta Convocatória, as ações inicialmente previstas forem
inviabilizadas em decorrência da pandemia de COVID-19, os trâmites da Convocatória e
sua programação poderão ser alterados, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
Secult-CE e com as determinações do Governo do Estado do Ceará.



9.4 A inscrição do proponente importará no conhecimento das presentes instruções e na
pronta aceitação das condições estabelecidas para a seleção, tais como se encontram
definidas nesta Convocatória e em seus anexos.

9.5 Os casos omissos nesta Convocatória serão solucionados pela Direção do CDMAC.
Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Ceará para dirimir quaisquer questões
decorrentes da presente Convocatória.

LISTA DE ANEXOS DESTA CONVOCATÓRIA

ANEXO I – Documentos obrigatórios para a contratação

ANEXO II – Detalhamento de compatibilidade de atividades econômicas por

linguagem (Lista de CNAEs exigidos)

ANEXO III – Modelo de Autodeclaração de Cor, Raça ou Etnia

ANEXO IV – Modelo de Autodeclaração de Gênero

ANEXO V – Modelo de Autodeclaração de Pessoa com Deficiência

ANEXO VI – Rider Técnico do Teatro Dragão do Mar

ANEXO VII – Modelo de Recurso

ANEXO VIII – Cronograma



Convocatória de Ocupação do Teatro Dragão do Mar 2022/2023

ANEXO I - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

A apresentação da documentação a seguir é obrigatória para as propostas selecionadas:

a) Cópia da identidade civil do representante legal (RG, CNH, Passaporte, Carteira de

Trabalho ou Carteira de aptidão profissional emitida por órgão competente);

b) Cópia do CPF da representante legal;

c) Cópia do comprovante de endereço da representante legal (dos últimos três meses);

d) Contrato Social, Estatuto ou Certificado do Microempreendedor Individual, e/ou suas

alterações, se houver;

e) Cópia do Cartão CNPJ da Entidade proponente;

f) Cópia do termo de posse da representante legal, ata da reunião/ assembleia que a

elegeu ou outro documento legal válido, por meio do qual seja possível aferir a

legitimidade da representante.

g) Certidões negativas de débitos federais, estaduais, municipais e trabalhista, além de

Certificado de Regularidade do FGTS – válidas à época da contratação e do pagamento;

h) Documento de representação jurídica assinado pela proponente formalizando sua

representação por Pessoa Jurídica, podendo ser: Carta de Exclusividade, Contrato de

prestação de serviço ou Contrato de Exclusividade. A carta ou contrato deverá vir

acompanhado por cópia do documento de identidade de quem a assina. Em caso de

projetos realizados por grupos ou coletivos, todos os integrantes deverão, também,

assinar a carta e fornecer os respectivos documentos de identidade.

i) Portfólio artístico da proponente.

j) Release/sinopse do projeto.

k) Autorização da Vara da Infância e Juventude, somente no caso de haver participação

de menor(es) de 18 anos na proposta.
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ANEXO II - DETALHAMENTO DE COMPATIBILIDADE DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

POR LINGUAGEM (LISTA DE CNAES EXIGIDOS)

ARTES CÊNICAS

Segmento Cultural CNAE

Circo

Produção de espetáculos circenses, de marionetes

e similares - 9001-9/04

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos

e outras atividades artísticas - 9003-5/00

Dança

Produção de espetáculos de dança - 9001-9/03

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos

e outras atividades artísticas - 9003-5/00

Teatro, Mímica ou Ópera

Produção de espetáculos circenses, de marionetes

e similares - 9001-9/04 (quando tratar-se de formas

animadas, de mamulengos, bonecos e congêneres)

Artes cênicas, espetáculos e atividades

complementares não especificados anteriormente -

9001-9/99

Produção teatral - 9001-9/01
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ANEXO III - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE COR, RAÇA OU ETNIA

Eu, ___________________________________________________________, Portador(a) do R.G.

nº _________________________, CPF de nº _________________________, declaro que

pertenço a grupo minoritário em termos de efetivação de direitos e me declaro pessoa

_________________________ (PRETA, PARDA, INDÍGENA ou QUILOMBOLA), conforme os

quesitos étnico-raciais utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, para o fim de me inscrever nos termos do item 5.1 desta Convocatória – “DA

RESERVA DE VAGAS COMO POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS” e seus subitens. Estou

ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às

penalidades legais, inclusive de eliminação da seleção, em qualquer fase, e de rescisão

contratual, caso o contrato já tenha sido assinado, após procedimento administrativo

interno em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

_________________________, _____ de __________________ de 2022.

_________________________________________________

Assinatura da(o) candidata(o)
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ANEXO IV - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE GÊNERO

Eu, ___________________________________________________________, Portador(a) do R.G.

nº _________________________, CPF de nº _________________________, declaro que

pertenço a grupo minoritário em termos de efetivação de direitos e me declaro

_________________________ (TRAVESTI, TRANSEXUAL, TRANSGÊNERO) para o fim

específico de me inscrever nos termos do item 5.1 desta Convocatória - “DA RESERVA DE

VAGAS COMO POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS” - e seus subitens. Estou ciente de

que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeita às penalidades legais,

inclusive de eliminação da seleção, em qualquer fase, e de rescisão contratual, caso o

contrato já tenha sido assinado, após procedimento administrativo interno em que sejam

assegurados o contraditório e a ampla defesa.

_________________________, _____ de __________________ de 2022.

_________________________________________________

Assinatura da(o) candidata(o)
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ANEXO V - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eu, ________________________________________________________________, Portador(a) do

R.G. nº _________________________, CPF de nº _________________________, declaro que

pertenço a grupo minoritário em termos de efetivação de direitos e me declaro pessoa

com deficiência ________________________________________________ (FÍSICA, AUDITIVA,

VISUAL, MENTAL OU INTELECTUAL, MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA), para o fim de me inscrever nos termos do item 5.1 desta Convocatória – “DA

RESERVA DE VAGAS COMO POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS” e seus subitens. Estou

ciente de que considera-se pessoa com deficiência aquela que têm impedimentos de

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade

em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do artigo 2º da Lei nº

13.146/2015, dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 3.298/1999, do artigo 5º do Decreto nº

5.296/2004 e da Lei nº 12.764/2012. Estou ciente ainda de que, se for detectada

falsidade desta declaração, estarei sujeito(a) às penalidades legais, inclusive de

eliminação da seleção, em qualquer fase, e de rescisão contratual, caso o contrato já

tenha sido assinado, após procedimento administrativo interno em que sejam

assegurados o contraditório e a ampla defesa.

_________________________, _____ de __________________ de 2022.

_________________________________________________

Assinatura da(o) candidata(o)
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ANEXO VI - RIDER TÉCNICO DO TEATRO DRAGÃO DO MAR

Informações sobre a área de plateia

• Hall de entrada com 40m2 com banheiro masculino e feminino.

• 1 acesso às poltronas com porta de isolamento acústico e cortinas.

• 269 poltronas.

• Aparelhos de ar condicionado separados para área de plateia e palco: plateia (2

máquinas de 15TR) e palco (2 máquinas de 7,5TR).

• 2 saídas de emergência sinalizadas.

• 2 hidrantes na área de plateia e 1 no palco. Extintores de incêndio distribuídos por

todo o Teatro.

Informações sobre o palco à Italiana

• Inclinação do palco: 0,95°.

• Boca de Cena: Largura de 9,10 metros; Altura de 5,60 metros; Profundidade de

Palco de 6,70 metros.

• Medida do piso do palco ao urdimento: 12,95 metros.

• Medida da parte superior da boca de cena ao urdimento: 7,35 metros.

• Medida do urdimento ao telhado: 1,70 metros.

• Largura total do proscênio: 11 metros.

•  Medida do avanço do proscênio (da cortina ao limite frontal do palco): 2,20 metros.

• Altura do palco com relação ao piso da plateia: 1,10 metros.

• Dimensões laterais das coxias: Direita 1,70 metros / Esquerda 2,30 metros.

• 12 tomadas de energia 220V distribuídas da seguinte forma: 5 na coxia esquerda; 5

na direita e 2 no fundo do palco.

Sistema audiovisual

• 1 Mesa de Som Yamaha TF5

• 1 Mini Disc Deck Sony MDS - JB920.



• 4 Microfones Profissionais Shure SM58 Com Fio.

• 4 Pedestais Girafa Para Microfone.

• 1 Pedestal de Mesa Para Microfone.

• 1 Sistema de Sonorização com 02 caixas de PA Oneall de médio e agudo 400W

RMS e 02 – Caixas de Sub Woofer Oneal 400w RMS e 02 caixa de retorno Selenium

400w RMS

• 1 DVD player Samsung.

• 1 Projetor de Vídeo Sanyo 2000 Lúmens.

• Medusa no palco com 12 canais

Sistema de iluminação cênica

• 12 Fresnel Altman CAT No 1KAF 1000W

• 5 Elipsoidal Shakespeare S6 Series Altman 20o 650W

• 5 Elipsoidal Shakespeare S6 Series Altman 30o 650W

• 5 Elipsoidal Shakespeare S6 Series Altman 40o 650W

• 2 Elipsoidal Shakespeare S6 Series Altman 15o-35 650W

• 5 Elipsoidal Shakespeare S6 Series Altman 30o-55° 650W

• 8 Elipsoidal Axial 650W 55o

• 12 Set Light 1000W

• 24 Par64 Foco 2, 5 e 6 (CP61 ou CP62) Telem 1000W 220V

• 6 PC Telem 1000W 220V

Acessórios

• Porta Filtro para todos os projetores

• Bandeirolas com 4 folhas para 12 Fresnel

• Porta gobo para todos projetores Elipsoidal Shakespeare e Axial Elipsoidal (14

porta gobo)

• 13 Íris para projetores Shakespeare

• Facas para todos projetores Elipsoidal Shakespeare e Axial Elipsoidal (falta 1 faca

para 1 elipso 15/35)



Equipamento e sistema

• Mesa de Luz ECLIPSE 240 com entrada para disquetes. 4 páginas de 23 canais.

Opção de Fader.

• 108 Dimmeres 2,5kW ROSCO distribuídos nas varas de iluminação.

• 10 Tomadas de Dimmeres 2kW HPL distribuídos nas laterais das coxias.

• 5 Varas de Luz Móveis e 02 Fixas (Platéia e Proscênio).

• 4 Varas de cenário móveis.

• 4 Varas móveis para pernas e bambolinas.

• 1 Bambolina mestra verde + 5 Bambolinas internas pretas.

• 6 pernas laterais pretas.

• Ciclorama móvel na vertical.

• Rotunda preta de fundo com abertura manual e rotunda móvel preta.

• Telão 8m x 5m motorizado para projeção de vídeo no meio do palco.

• Cortina Principal verde motorizada com acionamento na cabine técnica.

• 4 torres de três estágios, em madeira, para fixação de projetores nas laterais.

• 16 pés de galinha, em madeira, para fixar projetores no chão.
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ANEXO VII  - MODELO DE RECURSO

Esse documento não faz parte dos documentos de inscrição e só poderá ser utilizado após

publicação dos resultados, e somente em casos em que o candidato considere a

necessidade de pedido à Comissão Avaliadora quanto à revisão de sua situação.

Número de Inscrição da proposta no Mapa Cultural: on - __________________________

Nome do proponente: __________________________________________________________

Nome do projeto: ______________________________________________________________

Telefone de contato com DDD: __________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso):

_________________________, _____ de __________________ de 2022.

_________________________________________________

Assinatura da(o) candidata(o)
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA DA CONVOCATÓRIA

● Abertura de inscrições: de 26/04/2022 a 06/05/2022

● Avaliação das Propostas: de 09/05/2022 a 15/05/2022

● Resultado preliminar: 17/05/2022

● Envio de recursos: de 18 a 19/05/2022

● Resultado final: 22/05/2022

● Início da programação: Junho/2022


