
O edital é para que?
Diante da pandemia de Covid-19, que se agrava no país, o edital é para beneficiar artistas do
municipio de Parnamirim das áreas de Artes Cênicas voltada para o público Infantil e da área
Musical (cantores e instrumentistas).

Como vai funcionar?
O artista ou grupo acessa a ficha de inscrição e a proposta de trabalho no site
www.culturadeparnamirim.org e envia a documentação exigida para o e-mail
culturadeparnamirim@gmail.com. Todo processo de inscrição é ONLINE.

Se faltar algum documento, a inscrição não pode ser concluída.

Quais são os documentos para enviar por email?
1) Para PESSOA FÍSICA (representante do grupo ou proponente)
Cópia do RG e CPF
Cópia do Comprovante de Residência (últimos 3 meses)
Dados Bancários
Anexo III – Declaração de Ausência de Parentesco
Anexo IV – Declaração de Responsabilidade (se tiver algum menor de 18 anos na
apresentação)
Anexo V – Declaração de Grupo (no caso de ter mais de uma pessoa participando da
apresentação)
Anexo VI – Declaração de Residência
Portfólio Artístico – informações sobre a trajetória do artista ou grupo.

2) Para PESSOA JURÍDICA
Cartão do CNPJ
Cópia do Estatuto Social ou Contrato Social (não aplicado para  MEI)
Cópia da Ata de Eleição e Posse da atual diretoria (não aplicado para  MEI)
Cópia do Certificado de Microempreendedor Individual (CCMEI) – precisa ser do segmento
cultural
Cópia do RG e CPF do responsável pela pessoa jurídica
Cópia do comprovante de endereço atualizado da Pessoa Jurídica
Dados Bancários da Pessoa Jurídica
Anexo III – Declaração de Ausência de Parentesco
Anexo IV – Declaração de Responsabilidade (se tiver algum menor de 18 anos na
apresentação)
Anexo V – Declaração de Grupo (no caso de ter mais de uma pessoa participando da
apresentação)
Anexo VI – Declaração de Residência
Portfólio Artístico – informações sobre a trajetória do artista ou grupo.

http://www.culturadeparnamirim.org.br/
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E depois da inscrição?
Será realizada uma breve seleção por uma comissão de servidores da Fundação Parnamirim
de Cultura. Como o edital vai ficar aberto por 4 (quatro) meses, a seleção vai acontecer de 10
(dez) em 10 (dez) dias. E as apresentações vão sendo marcadas de acordo com as
possibilidades e agendas do artista e da Fundação.

Vai ter cachê?
Não. Está prevista uma premiação no valor de R$ 100,00 (cem reais) por componente do
grupo. Por exemplo, se o grupo se apresenta com 3 (três) componentes, recebe R$ 300,00
(trezentos) reais.

Além disso, no dia da apresentação online será disponibilizado um QR Code ou dados
bancários do grupo/artista para contribuição das pessoas que desejarem participar.

Onde vai ser a apresentação e qual o tempo dela?
A apresentação acontecerá de forma online na plataforma Youtube em data e horário indicado
pela Fundação Parnamirim de Cultura.
O tempo de apresentação será entre 50 e 70 minutos. Não podendo ser mais nem menos.

A premiação será paga a cada componente do grupo ou a um só (o representante)?
A premiação será paga ao representante do grupo ou responsável pela proposta, que fará o
acerto com os demais componentes. A Fundação Parnamirim de Cultura não se responsabiliza
por esta distribuição.

A conta bancária ou QR Code disponível no dia da apresentação será a do representante do
grupo ou responsável pela proposta.

Cada artista ou grupo pode fazer quantas apresentações?
Cada artista ou grupo pode fazer mais de uma apresentação. Mas cada artista/músico
participante só  pode participar de até 3 (três) apresentações no mês.

EXEMPLO: um músico que toca com um cantor, pode tocar com mais dois outros artistas ou
grupo no mesmo mês.

Como vai funcionar a estrutura de transmissão das apresentações?
A Fundação Parnamirim de Cultura vai contribuir com o espaço; a estrutura de som,
filmagem e transmissão; e divulgação da apresentação em suas redes sociais e da Prefeitura.

A produção (figurinos, ensaios e outros) será de responsabilidade do artista ou grupo
proponente.

Onde posso tirar mais dúvidas sobre o Edital?
Pelo e-mail culturadeparnamirim@gmail.com ou celular 98888-8942 (com Rodolfo).
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