
 
CONCURSO CULTURAL SANDRA BRÁS 

 
 
A Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural de 

Rio Claro – ConCult, no uso das atribuições que lhe confere a lei municipal 
4.813/2014 (que institui no município o Fundo Municipal de Cultura) e na lei nº 
4.409/2012 (que cria o Conselho Municipal de Política Cultural de Rio Claro), com 
observância na lei federal 8.666/93, na lei federal nº 12.343/10, torna público o 
“CONCURSO CULTURAL SANDRA BRÁS”, para a seleção de projetos culturais, em 
conformidade com as exigências estabelecidas nesse edital. 
 
 
1 DO OBJETO 
 
1.1 O presente edital tem por objeto a promoção do acesso aos bens culturais 

presentes na cidade de Rio Claro/SP, através da seleção em âmbito municipal, 
de 8 (oito) projetos, por meio de propostas que contemplem nas ações previstas 
prioritariamente o estímulo a produção artística local. 
 

1.2 Serão selecionados projetos que contemplem atividades nos seguintes 
segmentos artísticos: Artes Cênicas, Dança, Artes Visuais, Literatura, Culturas 
Populares Tradicionais, Culturas Afro-Brasileiras,Música e Artes Integradas, na 
proporção de um por segmento. 

 

1.3 O projeto selecionado receberá R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositado 
na conta bancária em nome do proponente. 

 
 
2 DAS CONDIÇÕES 
 
2.1 Poderão concorrer ao CONCURSO CULTURAL SANDRA BRÁS pessoas físicas 

ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com comprovada atuação na área 
cultural, que desenvolvam suas atividades no município a pelo menos 2 (dois) 
anos. 
 

2.2 Cada proponente poderá apresentar somente 1 (um) projeto, o qual deverá 
contemplar um dos segmentos previstos no ítem 1.2 

 
2.3 Não poderão se inscrever na seleção pública proponentes que exerçam função 

ou que possuam dentre os seus dirigentes membro do Poder Executivo, 
Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, ou 
respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o 2º grau. 
 

2.4 É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou quaisquer outros 
profissionais que tenham vínculo de trabalho com a Secretaria Municipal de 
Cultura, incluídas as entidades culturais que recebam subsídios para o 



desenvolvimento de suas atividades, assim como os profissionais contratados 
por essas para o atendimento de suas finalidades. 

 
 
3 DAS PROPOSTAS 
 
3.1  Os projetos deverão conter a seguinte estrutura: 
 
3.1.1 Título – Nome de fácil assimilação, considerando a facilidade para divulgação do 

projeto; 
 
3.1.2 Objetivo – Descrever de forma sucinta o que se pretende realizar; 
 
3.1.3 Justificativa – Expor quais os motivos que levaram o proponente a apresentar a 

proposta; 
 
3.1.4 Público alvo – Quais as características esperadas do público que participará 

diretamente das ações previstas; 
 
3.1.5 Plano de Trabalho – Descrever quais ações serão desenvolvidas no projeto. 
 
3.1.6 Cronograma – Demonstrar quando as ações serão desenvolvidas; 
 
3.1.7 Orçamento – Descrever em tabela os ítens de despesa, quantidades, valor 

unitário e valor total; 
 
3.1.8 Ficha técnica - Currículo do proponente e dos principais integrantes com as 

respectivas funções que serão desempenhadas. 
  
3.2  As ações previstas deverão contemplar prioritariamente atividades de formação 

cultural. 
 
3.3  As propostas concorrentes ao presente concurso deverão necessariamente 

prever ações em áreas descentralizadas, em locais que apresentem elevados 
índices de vulnerabilidade social, sob pena de desclassificação (anexo 1 – mapa 
de vulnerabilidade social no município de Rio Claro). 

 
3.4  Deverá haver um produto, o qual será apresentado na “1ª Mostra Sandra Brás”, 

em data e local a ser definido pelo contratante. 
 
3.5  O produto derivado das ações do projeto deverá prever uma apresentação em 

locais que apresentem elevados índices de vulnerabilidade social, para além da 
apresentação prevista no ítem 3.4, a partir de deliberação do Conselho Municipal 
de Política Cultural. 

 
3.6  No ato da inscrição deverão ser apresentadas as cartas de anuência dos 

responsáveis pelos locais onde as ações previstas serão desenvolvidas (anexo 
2). 

 



3.7  A ausência de algum dos ítens acima elencados implicará na desclassificação 
da proposta. 

 
3.8  As atividades deverão ser realizadas no prazo máximo de 6 meses. 
 
 
4  DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1  As inscrições estarão abertas por um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, contados à partir do primeiro dia útil após a publicação do presente 
edital no Diário Oficial do Municipio. 

 
4.2  A proposta deverá ser encaminhada em 2 (duas) vias, obrigatoriamente 

encadernadas, em envelope único, fechado, composta por: 
 
4.2.1 Pessoa Física: 
 

a) Projeto conforme descrito no ítem 3.1 
 
b) cópia digitalizada do RG 
 
c) cópia digitalizada do CPF 
 
d) Comprovante de situação cadastral no CPF 
 
e) Comprovante de residência atualizado na cidade de Rio Claro, em nome do 

proponente e comprovante de sua residência na cidade há mais de 02 
(dois) anos.  

 
f) Cópia do cadastramento no Sistema Nacional de Informações e 

Indicadores Culturais – SNIIC. 
 
4.2.2 Pessoa jurídica sem fins lucrativos: 
 

a) Projeto conforme descrito no ítem 3.1 
 
b) Cópia do estatuto atualizada 
 
c) Cópia da ata de eleição e de posse da diretoria em exercício, devidamente 

registrada. 
 
d) Cópias digitalizadas do RG e CPF do(s) representante(s) legal(is)  
 
e) Cópia atualizada do Cartão de CNPJ  
 
f) Cópia da identidade de do CPF do representante legal 
 
g) Certidão Negativa de Débitos e tributos federais (CND) 
 
h) Certificado de Regularidade do FGTS 



 
i) Cópia do cadastramento no SNIIC 

 

Parágrafo primeiro – Os proponentes poderão solicitar auxílio da Secretaria Municipal 
de Cultura para o cadastramento no SNIIC, mediante agendamento no período em 
que o presente edital permanecer aberto para inscrições. 
 
4.3  Os envelopes deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura, dentro 

do prazo de inscrição, de segunda a sexta feira, no período das 8 as 17 horas. 
 
4.4  As inscições serão validadas atraves da emissão do protocolo de entrega, 

expedido pela Secretaria Municipal de Cultura no ato da entrega do envelope. 
 
 
5 DO PROCESSO SELETIVO  
 
5.1 Da seleção 
 
5.1.1 Será selecionado um projeto por área, conforme descrito no ítem 1.3, a saber 

Artes Cênicas, Dança, Artes Visuais, Literatura, Culturas Populares Tradicionais, 
Culturas Afro-Brasileiras, Música e Artes Integradas. 

 
5.1.2 O Conselho Municipal de Política Cultural indicará uma lista multidisciplinar para 

a composição da comissão de avaliação de projetos, definindo quatro membros 
que apresentem notório saber em relação as políticas culturais. 

   
5.1.3 É vetada a participação na comissão de seleção pessoas que se enquadrem 

nos ítens 2.3 e 2.4. 
 
5.2  Da classificação 
 
5.2.1 Os projetos apresentados ao “Concurso Cultural Sandra Brás” serão avaliados 

conforme os seguintes critérios: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

a) Qualidade artística da proposta, considerando a 
formação cultural como eixo estruturante 

0 a 5 

b) Capacidade de execução: consonância entre ações 
previstas, cronograma e custos 

0 a 5 

c) Experiência e qualificação do proponente em relação 
ao objeto do projeto 

0 a 5 

d) Articulação com organizações sócio-comunitárias para 
a execução das atividades (divulgação e envolvimento) 

0 a 5 

TOTAL 20 pontos 

 
5.2.2 As propostas serão avaliadas por 2 membros da comissão de seleção, sendo 

sua nota final a soma das notas individuais dos avaliadores. 
 



5.2.3 Os resultados deverão ser apresentados ao Conselho Municipal de Política 
Cultural, em Sessão Extraordinária convocada para esse fim. 

 
5.2.4 Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate ocorrerá por 

deliberação dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural presentes 
na Sessão Extraordinária, conforme ítem 5.2.3, por maioria simples. 

 
5.2.5 Os projetos que apresentarem comprovadamente vínculos com os membros da 

Comissão de Seleção serão desclassificados. 
 
5.2.6 Os trabalhos da Comissão de Seleção serão coordenadas pelo presidente do 

Conselho Municipal de Política Cultural, e em sua ausência pelo Primeiro 
Secretário. 

 
5.3  Da Habilitação 
 
5.3.1 Após a análise e classificação das propostas, será realizada a análise 

documental dos proponentes. 
 
5.3.2 Os resultados contendo a classificação geral e a análise documental serão 

publicados no Diário Oficial do Município e afixados em local visível na 
Secretaria Municipal de Cultura. 

 
5.3.3 Poderão ser apresentados recursos em relação a avaliação das propostas no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da data de divulgação dos projetos 
selecionados. 

 
5.3.4 Caso seja verificada a ausência de algum dos documentos previstos nos ítens 

4.2.1 e 4.2.2, o proponente terá até o prazo final da apresentação dos recursos 
para os providenciar. 

 
5.3.5Tanto os recursos, como os documentos faltantes deverão ser entregues em 

envelope fechado, conforme ítens 4.3 e 4.4. 
 
5.3.6 Os recursos serão avaliados pelos membros do Conselho Municipal de Política 

Cultural, em Sessão Extraordinária convocada para esse fim, dentro de até 15 
dias corridos após o término do prazo de recursos. 

 
5.3.7 O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município e afixado em local 

visível na Secretaria Municipal de Cultura. 
 
5.3.8 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte do 

selecionado, o recurso financeiro será destinado a outro proponente, observada 
a ordem de classinficação final. 

 
 
6   DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1  Todas as atividades deverão ser gratuítas. 
 



6.2  Os projetos selecionados deverão ser cumpridos integralmente dentro do prazo 
estabelecido no ítem 3.8. 

 
6.3  O selecionado compromete-se a incluir em todo o material de divulgação, 

quando houver, a logomarca da Prefeitura Municipal, fornecida pela Secretaria 
Municipal de Cultura, em observância a legislação eleitoral, no que couber. 

 
6.4  O material de divulgação com a aplicação da logomarca deverá ser aprovado 

pela Secretaria Municipal de Cultura antes de sua veiculação, sendo necessário 
seu envio para o endereço contato@cultura.rc.sp.gov.br com antecedência 
mínima de 10 dias do início do projeto. 

 
6.5  Nos releases e demais materiais de divulgação produzidos, impressos ou 

digitais, deverá ser incluída a frase: “Este projeto utiliza recursos do Fundo 
Municipal de Cultura de Rio Claro”. 

 
6.6  É de interia responsabilidade do proponente a cobertura dos gastos para a 

realização das ações previstas, assim como os encargos originados em virtude 
dessas e a autorização para a utilização dos espaços elencados. 

 
6.7  Os projetos deverão ser cumpridos conforme o projeto aprovado pela Comissão 

de Seleção, não sendo aceitas alterações, salvo sob expressa autorização do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

 
6.8  As solicitações de alteração deverão ser endereçadas ao Conselho Municipal de 

Política Cultural, descrevendo sua natureza e justificativa, entregues na 
Secretaria Municipal de Cultura conforme ítem 4.3. 

 
6.9  O proponente deverá apresentar relatório final do desenvolvimento das 

atividades em um prazo máximo de 30 dias após o término do prazo previsto. 
 
6.10 Os relatórios finais serão apreciados pelo Conselho Municipal de Política 

Cultural, emitindo parecer sobre sua regularidade. 
 
 
7  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1  Os recursos utilizados para o financiamento desse concurso são oriundos do 

Fundo Municipal de Cultura de Rio Claro, em conformidade com a Lei Municipal 
nº 4.813/2014. 

 
7.2  É de inteira responsabilidade do proponente o acompanhamento do processo 

seletivo desse edital, não cabendo recurso por desinformação. 
 
7.3  O não cumprimento dos dispositivos previstos no Ítem 6.9 ocasionarão o 

impedimento do proponente em concorrer a recursos do Fundo Municipal de 
Cultura, até que seja reestabelecida sua regularidade quanto ao cumprimento 
das obrigações. 

 



7.4 Os referidos anexos, assim como outras informações relativas ao presente edital 
poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico contato@cultura.rc.sp.gov.br, ou 
pelo telefone (19) 3522-8000. 

 
7.4 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos pelo Conselho 

Municipal de Política Cultural e pela Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro 

mailto:contato@cultura.rc.sp.gov.br

