
 

1 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO - TERÇA NO TEATRO 2021/1  
Formato de transmissão on-line (lives) 

  

1. APRESENTAÇÃO 

O Teatro SESI, centro cultural do Serviço Social da Indústria - SESI Goiás, uma instituição 

do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG, vêm, por meio deste edital de 

chamamento, convidar todos os artistas do Estado de Goiás e do Distrito Federal a submeterem 

suas propostas culturais, a fim de compor o primeiro quadrimestre do Terça no Teatro, por meio da 

Este projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e 

Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. 

O programa Terça no Teatro faz parte da programação do Teatro SESI desde 2011, com o 

objetivo de democratizar o nosso palco e realizar formação de público, convidando toda a 

comunidade para ocupar os espaços do centro cultural. 

O Teatro SESI e o SESI Goiás, por acreditarem que a manutenção da cultura regional é um 

potente transformador social tanto para os trabalhadores da indústria, como para a comunidade, 

retomam o programa no ano de 2021 com um formato mais encorpado que o da temporada 

anterior, com um novo parceiro que chega para somar e agregar ainda mais qualidade às 

apresentações. 

Com a pandemia em curso em nosso estado e em nosso país, o Teatro SESI ainda 

permanece fechado para o público. Respeitando as medidas de segurança e de prevenção contra a 

Covid-19, o programa foi adequado para este momento atual, visando garantir palco aos artistas e 

conteúdo de qualidade aos espectadores. 

  

2. CRONOGRAMA  

2.1 Lançamento do edital: 16/04/2021  

2.2 Período de inscrições: das 11h00 de 16/04/2021, até as 18h00 do dia 26/04/2021.  

2.3 Divulgação do resultado da seleção: 29/04/2021.  

2.4 Início das contratações: 30/04/2021.  

2.5 Início das apresentações por meio do edital: 11/05/2021.  

2.6 O cronograma poderá sofrer alterações, sem a necessidade de aviso prévio, devendo o 

interessado acompanhar e se manter atualizado das informações do edital por meio do site 

www.teatrosesi.com.br.  

  

    

http://www.teatrosesi.com.br/
http://www.teatrosesi.com.br/
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3. INSCRIÇÃO  

3.1 Podem se inscrever os proponentes da área de cultura acima de 18 anos completos, residentes 

no Estado de Goiás ou no Distrito Federal. A falta de apresentação de um documento legal para as 

comprovações acarretará na desclassificação do proponente.  

3.2 Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, como Pessoa Jurídica, inclusive MEI, 

cujo ramo de atividade (código da atividade econômica registrada) seja compatível e pertinente ao 

objeto da prestação de serviço, nas áreas de música, teatro e dança – desde que cada proposta 

seja de áreas diferentes. 

3.3 Um mesmo profissional pode participar da execução de propostas diferentes, mas atendendo o 

“item 3.2”, ou seja, desde que não seja o proponente de múltiplas propostas.  

3.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, com o preenchimento 

da ficha de inscrição on-line por meio do endereço a seguir:  

• https://forms.office.com/r/eJBdH2M0JQ 

3.5 Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições por outros meios.  

3.6 É vedada a participação de funcionários, estagiários e parentes em até segundo grau de 

funcionários do Teatro SESI - SESI Goiás - e demais instituições do Sistema Federação das 

Indústrias de Goiás - FIEG. 

3.7 Além do correto preenchimento da ficha de inscrição on-line, o proponente deverá enviar 

release, vídeos, materiais de divulgação, entre outros materiais que possam dar suporte para 

análise da Comissão de Seleção, solicitados no momento do preenchimento. 

3.8 O envio de fotos, vídeos e outros conteúdos deverá ser realizado por meio de um link em 

seus respectivos campos ou no campo “Observações”, ao final da ficha de inscrição on-line, 

utilizando serviços de depósito de arquivos como Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc., com a 

opção “compartilhamento para qualquer pessoa” ativado para que a Comissão de Seleção possa 

acessar e efetuar o download do conteúdo posteriormente. 

3.9 Atenção: as propostas enviadas deverão – obrigatoriamente – estar adequadas às 

medidas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes com relação ao combate à 

Covid-19.  

  

4. REMUNERAÇÃO  

4.1 O proponente selecionado receberá como remuneração o valor bruto de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) pela sua respectiva apresentação, mediante apresentação de documento fiscal – 

exclusivamente – de pessoa jurídica da qual seja titular, sócio, associado ou pela qual seja 

legalmente representado. O valor bruto está sujeito à aplicação de deduções de impostos em vigor.  

  

https://forms.office.com/r/eJBdH2M0JQ
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5. CONTRATAÇÃO  

5.1 As propostas selecionadas terão a sua contratação condicionada à entrega de dados e 

documentos por parte do proponente selecionado, sendo eles:  

• Cartão CNPJ, contrato social ou certificado de MEI, cujo ramo de atividade (código da 

atividade econômica registrada) seja compatível e pertinente ao objeto da prestação de 

serviço, RG, CPF e comprovante de residência do proponente.   

o No caso de empresa interveniente, deverão ser enviadas também as cópias 

digitalizadas do RG e CPF do responsável/titular da empresa e a Declaração de 

Representatividade (Anexo I) assinada pelo proponente e pelo responsável da 

empresa. 

• Emitir e anexar o PDF da “Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União - CND”:  

o https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNI 

Certidao.asp?tipo=1  

• Emitir e anexar o PDF da “Consulta Regularidade do Empregador - CRF”:  

o https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

5.2 Não serão admitidas entregas parciais de documentação ou fora do prazo.  

5.3 Poderá ser solicitada documentação comprobatória que ateste a capacidade técnica do 

proponente e/ou comprovantes de contratação.  

  

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1 Para o pagamento, será necessária uma conta bancária (o titular da conta deverá ser o 

responsável pela empresa ou a própria pessoa jurídica). O pagamento será efetuado em até 15 

dias úteis, a contar da data de apresentação, após a emissão da nota fiscal e apresentação de 

todos os documentos solicitados no “item 5.1”. O pagamento dos impostos decorrentes da emissão 

da nota fiscal será de responsabilidade do contratado.  

  

7. SELEÇÃO  

7.1 Serão selecionadas até 11 (onze) propostas culturais nas áreas de dança, música e teatro, que 

atendam adequadamente a todos os requisitos apresentados neste chamamento.  

7.2 Cada artista ou grupo artístico realizará uma única apresentação ao vivo no palco do Teatro 

SESI, sem público, de portas fechadas, em data programada pela Comissão de Seleção, com 

transmissão pela internet (no formato live), exclusivamente por meio do nosso canal no YouTube 

(www.youtube.com/teatrosesigo).  

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNI
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNI
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
https://consulta/
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.youtube.com/teatrosesigo
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8. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

8.1 A responsabilidade pela seleção das propostas será realizada por curadoria coletiva por uma 

Comissão de Seleção composta pela equipe do Teatro SESI e convidado com experiência na área 

da cultura. 

8.2 A pontuação será realizada em conformidade com os critérios estabelecidos neste edital e nos 

seus anexos.  

8.3 Os atributos a serem considerados no julgamento das propostas serão os seguintes:  

8.3.1 - Exequibilidade e coerência da proposta: 

a) A proposta apresentada não necessita de equipamentos ou recursos que são de alto custo 

ou de difícil acesso. 

b) O projeto apresentado é coerente com o produto final. 

c) Os recursos disponíveis pelo proponente são necessários e suficientes para a execução da 

proposta ao apresentar o produto final.  

8.3.2 - Diversidade:  

a) A proposta consegue se comunicar com todas as idades e gêneros das pessoas. 

b) A proposta apresenta diversas técnicas artísticas. 

8.3.3 - Criatividade e Singularidade: 

a) A proposta é criativa, no sentido de trazer alguma inovação técnica, conceitual e/ou estética. 

b) A proposta é singular. 

8.3.4 - Composição: 

a) A composição é a distribuição harmoniosa de um conjunto de elementos 

visuais/cênicos/musicais/textuais/sonoros/técnicos, tendo como elementos fundamentais: 

equilíbrio, ritmo, movimento e unidade. 

8.3.5 - Aspectos conceituais:  

a) O conceito abordado é claro no conjunto total da obra.  

8.4 - Composição da pontuação 

8.4.1 Não serão selecionadas as propostas que não alcançarem pontuação mínima exigida, ou 

seja, inferior a 50% (cinquenta por cento). E serão eliminados os que não cumprirem os requisitos 

do edital. 

  

Critérios avaliados  Pontuação máxima Pontuação concedida 

Exequibilidade e coerência da proposta  10 (dez) pontos  

Diversidade  10 (dez) pontos  

Criatividade e singularidade  10 (dez) pontos  

Composição  10 (dez) pontos  

Aspectos conceituais  10 (dez) pontos  
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8.4.2 Serão classificados até 11 (onze) trabalhos de maior pontuação. Distribuídos dentre todas as 

categorias previstas neste edital e seus anexos. 

8.4.3 Em  caso  de  empate  total  na  classificação,  o  desempate  será decidido pelo presidente da 

Comissão de Seleção. 

  

9. APRESENTAÇÃO (EXECUÇÃO) 

9.1 Os proponentes selecionados por meio deste edital serão informados quanto às datas 

programadas para suas apresentações, que ocorrerão entre 11/05/2021 e 24/08/2021. 

9.2 A apresentação ocorrerá de forma presencial no Teatro SESI (Avenida João Leite, 1.013 - Setor 

Santa Genoveva, Goiânia - Goiás), sem público, com equipe técnica reduzida contratada pelo 

Teatro SESI e transmissão realizada exclusivamente pelo canal do Teatro SESI no YouTube 

(www.youtube.com/teatrosesigo) e demais plataformas e redes sociais a critério do Teatro SESI. 

9.3 É responsabilidade do proponente verificar se a proposta a ser submetida é compatível com o 

Rider Técnico do Teatro SESI (Anexo II). Fica por conta do proponente equipamentos ou demais 

necessidades que não estejam à disposição no Rider Técnico do Teatro SESI (Anexo II). Caso seja 

necessário, a equipe de produção do Teatro SESI poderá solicitar adequações técnicas na 

apresentação do proponente selecionado. 

9.4 Dentro dos espaços do Teatro SESI, as medidas sanitárias em vigor de âmbito Federal, 

Estadual, Municipal e dos regimentos internos do SESI Goiás contra a propagação da Covid-19 

deverão ser seguidas, tais como: 

• a utilização de máscaras – preferencialmente, o modelo PFF2/N95 – por todos e no tempo 

integral em que permanecerem dentro dos espaços do Teatro SESI, exceto pelo(s) artista(s) 

que utilizam a voz nos momentos de ensaio e apresentação do espetáculo; 

• o respeito pelo distanciamento seguro entre as pessoas no palco, nos bastidores, nos 

camarins e demais espaços do Teatro SESI; 

• utilização frequente de álcool em gel nas mãos (disponibilizado em frascos e em dispensers 

espalhados pelos ambientes); 

• manter as janelas e portas dos camarins abertas (quando possível), para a circulação do ar; 

• evitar falar sem máscara, inclusive ao comer ou beber líquidos; 

• evitar contatos físicos (apertos de mãos, abraços, entre outros); 

• medidas outras não citadas ou que possam ser recomendadas ao longo da execução do 

projeto. 

9.5 Se o proponente selecionado possuir equipe de produção/técnica própria, deverá constá-la na 

ficha de inscrição, cabendo análise do Teatro SESI sobre sua viabilidade. 

http://www.youtube.com/teatrosesigo
http://www.youtube.com/teatrosesigo
http://www.youtube.com/teatrosesigo
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9.6 Não será permitida a entrada de convidados por parte do proponente, artista, grupo 

artístico ou de sua equipe de produção/técnica. Qualquer necessidade real de acompanhante 

para o artista, grupo artístico ou da equipe deverá ser comprovada e comunicada 

previamente à produção do Teatro SESI. 

  

10. DIREITOS DE USO DE IMAGEM  

10.1 Ao se inscrever, o proponente declara estar ciente da Cessão de Direitos e Obrigações, que se 

regerá pelas cláusulas seguintes. 

10.1 Conforme disposto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, o artista/grupo artístico cede, 

em caráter irrevogável e irretratável, o direito de exibição/exposição da proposta, a ser apresentada 

pelo Teatro SESI em seu canal no YouTube (www.youtube.com/teatrosesigo) e demais locais de 

interesse do Teatro SESI/SESI Goiás. 

10.2 Os proponentes que tiverem propostas selecionadas, cederão ao Teatro SESI/SESI Goiás, por 

tempo indeterminado, o direito de uso da imagem da(s) obra(s) e do(s) autor(es), para fins não 

comerciais em qualquer território do mundo. 

Parágrafo 1: As obras ou suas imagens poderão ser utilizadas para exposição ao público por 

intermédio das mídias, na rede mundial de computadores; 

Parágrafo 2: O artista/CEDENTE declara a inexistência de plágio das obras e/ou projetos 

descritos, bem como garante ter a autorização de terceiros que porventura tenham direitos 

conexos sobre a produção artística, se responsabilizando, inclusive, por eventuais 

reivindicações quanto ao uso não autorizado, indenizando os detentores desses direitos 

quando for o caso; 

Parágrafo 3: O artista/CEDENTE concede ainda ao Teatro SESI/SESI Goiás/CESSIONÁRIO, 

sem qualquer ônus, o direito de uso de seu nome, imagem, voz e da matéria inscrita, para 

fins de divulgação e veiculação. 

10.3 A presente transferência de direitos é a título gratuito e o artista/CEDENTE renuncia a 

qualquer compensação ou indenização pecuniária ou qualquer outra possível oriunda da(s) 

matéria(s) objeto deste termo, aplicando-se aos sucessores e/ou herdeiros. 

  

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 Ao finalizar o envio de sua proposta por meio da ficha de inscrição on-line, o proponente 

declara aceitar e concordar integralmente com todos os termos deste edital de chamamento. 

11.2 A qualquer tempo, o Teatro SESI poderá solicitar mais informações acerca da proposta, sendo 

de responsabilidade do proponente responder no prazo estipulado, sob risco de desclassificação. 

http://www.youtube.com/teatrosesigo
http://www.youtube.com/teatrosesigo
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11.3 É de inteira responsabilidade do interessado no Edital de Chamamento para Lives do Terça no 

Teatro 2021/1 acompanhar todas as informações por meio do site www.teatrosesi.com.br, eximindo 

o Teatro SESI/SESI Goiás da responsabilidade de qualquer alegação de desconhecimento. 

11.4 Competirá à Produção do Teatro SESI dirimir eventuais dúvidas de interpretação do presente 

edital. 

11.5 A participação do proponente implica total e irrestrita concordância com todas as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que não observadas a todas as exigências do 

edital e seus anexos será motivo de inabilitação sumária do proponente. 

11.6 Independentemente de declaração expressa, a apresentação dos documentos e da proposta 

implica a aceitação plena e total das condições e exigências deste instrumento convocatório e seus 

anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e 

ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação do proponente, o qual, na incidência, obriga o 

participante a comunicar ao Teatro SESI/SESI Goiás quando ocorrido durante a vigência do edital. 

11.7 A qualquer momento, o Teatro SESI/SESI Goiás poderá desclassificar o proponente, sem que 

lhe caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a 

capacidade técnica, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou 

proposta. 

11.8 O proponente será desclassificado no caso de inconsistências nas informações e/ou 

documentações por ele apresentadas.  

11.9 Demais decisões não previstas neste edital de chamamento serão resolvidas pelo Teatro 

SESI/SESI Goiás, não cabendo recurso ou reclamações. 

11.10 Não será permitida a disseminação de conteúdo racista, preconceituoso, homofóbico, 

misógino, xenófobo, de natureza pejorativa e repudiável, que afete negativamente a dignidade da 

pessoa humana. Não será permitida também propaganda político-partidária, promoção empresarial 

de produtos, serviços e marcas de qualquer natureza e ainda a comercialização direta ou indireta 

de quaisquer produtos e serviços que não estejam autorizados pela produção do Teatro SESI e não 

façam parte do projeto. 

11.11 É parte integrante deste edital os seguinte anexos: 

ANEXO I - Declaração de Representatividade 

ANEXO II - Rider Técnico do Teatro SESI 

 
 

Este projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura 

e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. 

 

Goiânia, 16 de abril de 2021. 

http://www.teatrosesi.com.br/
http://www.teatrosesi.com.br/

