
 

EDITAL Nº 015/2015 
PRÊMIO DANA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS 

QUIOSQUE DA CULTURA DE GRAVATAÍ – EDIÇÃO 2016 

A Prefeitura Municipal de Gravataí, por intermédio da Fundação Municipal de Arte e Cultura – Fundarc, torna 
pública a abertura de inscrições, que ocorrerão de 26 de outubro a 30 de novembro, a fim de selecionar 
artistas visuais com interesse em concorrer ao Prêmio DANA de Incentivo à Produção em Artes Visuais - 
Quiosque da Cultura de Gravataí – Edição 2016. 

1. Do Objeto: 

1.1.Tem por finalidade incentivar a pesquisa e produção de artistas visuais locais e regionais, fortalecendo o 
segmento e o desenvolvimento da cultura, com a seleção, premiação, divulgação e exposição de 8 (oito) 
projetos de artes visuais, individuais ou coletivos, a realizarem-se durante o calendário de 2016, no Quiosque 
da Cultura de Gravataí, conforme cronograma. 

1.2.O edital destina-se à seleção e premiação de projetos em artes visuais melhor classificados de acordo com 
as vagas, limitados a um projeto de exposição por artista ou grupo de artistas, com trabalhos nas áreas de 
pintura, desenho, gravura, escultura, cerâmica, performance, fotografia, instalação e arte mídia. 

2. Da Participação e Premiação: 

2.1.Poderão concorrer ao prêmio artistas visuais maiores de 16 (dezesseis) anos residentes no município de 
Gravataí ou demais localidades do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que menores de idade deverão 
apresentar termo de autorização dos pais ou responsáveis, constante no Anexo III deste edital. 

2.2.Não poderão participar deste Prêmio:  
I.  servidores públicos municipais que integrem a Administração Pública Direta ou Indireta, conforme vedação 
estabelecida no Art. 9º inciso III da Lei Federal nº 8.666/93;  
II.   aqueles que tenham restrições de contratar com a FUNDARC ou com a Administração Pública Municipal;  
III. membros que integrem a Comissão de Seleção deste edital ou seus cônjuges, companheiros, parentes 
consanguíneos ou afins até o 3º grau. 

2.3.O candidato deverá negar todas as ocorrências expressas no item anterior, em declaração do Anexo I. 

2.4.O Prêmio DANA divide-se entre as seguintes categorias e valores de premiação: 

2.4.1. Prêmio Revelação: Contempla artistas residentes no Município de Gravataí, que iniciam a atuação no 
circuito de artes visuais e buscam a revelação de sua pesquisa, produção e a participação em exposições. – 3 
Prêmios no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) líquido, por projeto selecionado; 

2.4.2. Prêmio Destaque: Contempla artistas residentes no Município de Gravataí, em destaque no circuito 
artístico local, com definição de caminhos técnicos e escolhas poéticas de pesquisa, produção e a participação 
efetiva em exposições. Para esta categoria será considerado o currículo do artista e a comprovação de 
experiência com a participação em, pelo menos, 1 (uma) exposição individual ou coletiva no Anexo II deste 
edital – 3 Prêmios no valor de R$3.000,00 (três mil reais) líquido, por projeto selecionado; 

2.4.3. Prêmio Extensão: Contempla artistas que não residem no Município de Gravataí, já inseridos no circuito 
artístico regional, com definição de caminhos técnicos e escolhas poéticas de pesquisa, produção e a 
participação efetiva em exposições. Para esta categoria será considerado o currículo artístico e a comprovação 
de experiência com a participação em, pelo menos, 1 (uma) exposição individual ou coletiva no Anexo II deste 
edital – 2 Prêmios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) líquido, por projeto selecionado. 

2.5.O candidato deverá realizar a inscrição numa das categorias acima especificadas, verificando a adequação 
do seu projeto às condições estipuladas, sendo reservado à Comissão de Seleção o previsto no item 6.7. 

2.6.No caso de seleção de projetos coletivos, o valor total do prêmio será entregue, nominalmente, ao 
responsável legal do grupo de artistas, o qual será o proponente do projeto, ficando sob sua exclusiva 
responsabilidade todas as obrigações legais, a divisão e o repasse do valor do prêmio aos demais artistas. 

2.7.No caso de premiação de proponente menor de idade, o respectivo valor será entregue, nominalmente, ao 
responsável legal indicado no Termo de Autorização de Uso de Imagens e Sons – Anexo III B. 

2.8.Os contemplados receberão o respectivo valor no prazo de 30 (trinta) dias antes do primeiro dia de sua 
exposição, conforme cronograma constante no item 9 deste Edital. 

2.9.As despesas decorrentes deste Prêmio serão por conta de recursos do Governo Municipal, Orçamento da 
Fundação Municipal de Arte e Cultura e do Patrocínio Master da Empresa DANA Holding Corporation. 

2.10.Ocorrendo desistência de realização de exposição por parte do proponente, este se compromete em 
devolver o valor do prêmio, com a possibilidade do respectivo valor ser repassado ao próximo candidato da 
lista de classificação, observada a categoria, ordem decrescente de pontuação e havendo tempo hábil no 
calendário para a chamada do suplente. 



 

3. Das Inscrições: 

3.1.As inscrições serão gratuitas e ocorrerão de 26 de outubro a 30 de novembro, com a entrega dos 
formulários preenchidos e demais documentos em dois envelopes lacrados, nº1 HABILITAÇÃO e nº 
2 SELEÇÃO, que deverão ser identificados conforme modelos de etiquetas constantes no Anexo I e II: 

3.2.Os envelopes deverão ser enviados para a sede da Fundarc (Rua Antônio Donga, nº 15 – Bairro Centro – 
Gravataí/ RS – CEP: 94035-270. Fone: (51)3484.6681) sob duas formas: 

a) Pessoalmente: Protocolando os envelopes lacrados na sede da Fundarc, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h30min; 
b) Pelo correio: Enviando os dois envelopes lacrados dentro de um terceiro envelope identificado como 
Fundarc - PRÊMIO DANA EDIÇÃO 2016, com Aviso de Recebimento (AR). 

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido, sendo considerada a data do protocolo até dia 
30/11/2015 na sede da FUNDARC, independente da data da postagem no caso de inscrições via correio. 

3.4. A Fundarc não se responsabiliza por inscrições não realizadas em virtude de extravios ou greve dos 
Correios, cabendo ao proponente acompanhar e prever o envio dos envelopes em tempo hábil. 

3.5.No caso de protocolo presencial, os formulários já deverão estar devidamente preenchidos no interior dos 
envelopes lacrados, não sendo permitido o preenchimento dos mesmos no ato da entrega.  

3.6.A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4. Da Documentação: 

4.1.O envelope de Nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes documentos atualizados: 

a) Formulário de Habilitação preenchido e assinado pelo Proponente – Anexo I 
b) Termo de Autorização de uso de imagem e sons – Anexo III (A ou B, de acordo com o caso) 
c) Termo de Compromisso – Anexo IV 
d) Cópia do RG do Proponente 
e) Comprovante de Residência/Sede do Proponente 
f) Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria Municipal da Fazenda de Gravataí/RS (disponível em 

https://gravatai.atende.net/#!/tipo/servico/valor/36/padrao/1) e do município de origem para categoria extensão. 
g) Certidão Negativa de Situação Fiscal junto à Secretaria da Fazenda do Estado do RS 

(disponível em https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CER-PUB-SOL.aspx ou na sede da repartição). 

h) No caso de Pessoa Física: 
I) Comprovante de situação cadastral CPF 
(disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp); 

II) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 
(disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/PessoaFisica.htm); 

i) No caso de Pessoa Jurídica: 
I) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado; 
II) Cópia do comprovante de situação cadastral no CNPJ 
(disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp); 

III) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: 
(disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/pessoajuridica.htm) 

4.2.O envelope de Nº 2 - SELEÇÃO deverá conter: 

a) Formulário de Seleção preenchido e assinado pelo proponente, detalhando o projeto - Anexo II  
b) Opção 1: Portfólio de Artista impresso, contendo imagens que ilustrem a intenção do projeto inscrito para 

este Prêmio, currículo artístico, imagens de outros trabalhos realizados, publicações, reportagens, etc; 
c) Opção 2: 5 (cinco) fotografias impressas (mínimo 13x18cm), de trabalhos que ilustrem a intenção do 

projeto e o resultado formal, identificadas com: proponente, título, técnica e/ou materiais, dimensões e ano. 
d) Opção 3: no caso de vídeo,  1 (uma) cópia em DVD, identificada com título, proponente, tempo de duração 

e ano de execução. 

4.3.No caso de instalações e obras de caráter experimental é necessário o envio de projeto museógrafico 
compreensível de acordo com o espaço expositivo. 

4.4.No caso de coletivo de artistas é exigida somente a documentação do proponente, sendo que no campo 
específico do Anexo I deverão ser listados nomes completos, datas de nascimento e n

os 
de documentos dos 

demais artistas integrantes do coletivo. 

ENVELOPE Nº 01- HABILITAÇÃO 
PRÊMIO DANA EDIÇÃO 2016 
Categoria: 
Nome do Proponente: 
Título do Projeto: 
Município de Origem: 

ENVELOPE Nº 02 - SELEÇÃO 
PRÊMIO DANA EDIÇÃO 2016 
Categoria: 
Nome do Proponente: 
Título do Projeto: 
Município de Origem: 

https://gravatai.atende.net/#!/tipo/servico/valor/36/padrao/1
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CER-PUB-SOL.aspx
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/PessoaFisica.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/pessoajuridica.htm


 

4.5.No caso de menores de idade, os Anexos III B e IV deverão ser preenchidos e assinados pelo Responsável 
Legal, entregue cópia do RG ou Certidão de Nascimento do menor e cópia do RG do Responsável Legal. 

4.6.Caso o comprovante de residência não esteja no nome do Proponente, deverá ser anexada declaração 
confirmando que o proponente reside naquele endereço, assinada pelo titular do comprovante, juntando cópia 
do RG do declarante. 

5. Da Habilitação e Desclassificação: 

5.1.Os envelopes de HABILITAÇÃO serão submetidos à Comissão de Habilitação designada pela Direção da 
Fundarc, que habilitará ou não os projetos para a fase de Seleção, de acordo com as normas deste edital. 

5.2.Os participantes serão considerados inabilitados quando não apresentarem os documentos exigidos e 
desclassificados quando incorrerem nas vedações do item 2.2. deste edital. 

5.3.Será desclassificado o projeto que contiver intenção ou material que nitidamente expresse preconceito e 
desrespeito aos direitos humanos de qualquer natureza. 

5.4.Serão desclassificados trabalhos realizados com materiais que prejudiquem e/ou comprometam a 
integridade física do local e público em geral, bem como, aqueles que não se encaixem aos parâmetros de 
classificação livre, considerando que o espaço é aberto a visitação pública, para todas as idades. 

6. Da Seleção: 

6.1.Os envelopes de SELEÇÃO serão submetidos à Comissão de Seleção, especialmente formada para este 
fim, composta por 3 (três) profissionais reconhecidos no segmento de Artes Visuais, não vinculados à Fundarc. 

6.2. Os membros da Comissão de Seleção deverão manifestar-se imediatamente diante da hipótese prevista 
no item 2.2, III. 

6.3. A Comissão de Seleção analisará os projetos por categoria, atribuindo valores aos critérios gerais abaixo 
listados, tendo como parâmetro a pontuação mínima de 0 (zero) e máxima de 10 (dez) pontos por critério: 

a) Excelência formal e técnica dos trabalhos (Qualidade no resultado formal do processo criativo); 
b) Argumentação conceitual do projeto (Clareza e coerência de argumentos que justifiquem a proposta); 
c) Originalidade (Inovação e ineditismo da proposta no município de Gravataí); 
d) Adequação física ao espaço expositivo (Projeto compatível com a estrutura física do Quiosque da Cultura); 
e) Representatividade do projeto, exclusivamente, para o segmento de Artes Visuais. 

6.4. A pontuação final dos projetos compreende o somatório das notas obtidas em cada um dos critérios, 
podendo o projeto alcançar a média total de 50 (cinquenta) pontos. 

6.5.Havendo empate entre as notas finais dos projetos, o desempate seguirá a seguinte ordem de pontuação 
dos critérios estabelecidos no item 6.3.: maior nota no critério da alínea “a” e assim sucessivamente, pelas 
maiores notas nos critérios das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”. 

6.6.Persistindo o empate, caberá à Comissão de Seleção, por maioria absoluta, estabelecer o desempate. 

6.7.À Comissão de Seleção será reservado o direito de remanejar as inscrições dos concorrentes de maneira a 
colocá-los em categorias que considerem mais adequadas aos objetivos do julgamento. 

7. Montagem, Período Expositivo e Desmontagem 

7.1.Da Fundarc: 

7.1.1. Cabe à Fundarc disponibilizar o espaço de exposições do Quiosque da Cultura, que é um prédio 
localizado no centro da Praça Leonel de Moura Brizola de Gravataí, com arquitetura circular. Visto de frente, 
pela entrada da Rua José Loureiro da Silva, à direita o prédio é envidraçado na metade superior e de alvenaria 
na metade inferior, pintado na cor branca nas partes internas e externas, com piso cerâmico na cor branca, 
iluminação geral com pares de lâmpadas fluorescentes que permanecem acesas dia e noite, 3 colunas 
dispostas aleatoriamente e pé direito de 3m20cm. A vista superior do espaço expositivo tem o formato de 
“meia lua” dentro deste prédio circular, com 12m de comprimento de uma extremidade a outra no lado maior e 
8m25cm de comprimento de uma extremidade a outra no lado menor. 

7.1.2. Disponibilizar para empréstimo, de acordo com disponibilidade: 70 taças de vidro para vinho; 2 jarras; 6 
bandejas de inox; 8 mesas redondas de plástico; 50 cadeiras de plástico; 8 toalhas de mesa na cor preta; 1 
freezer; 1 projetor multimídia; 4 expositores de madeira laminada na cor branca, com rodas e vista superior em 
formato triangular (276cmx185cmx92cm – LxAxP (do lado ); 6 cubos vazados na cor cinza (50cm x 50cm x 
50cm); 4 mesas triangulares com rodas (120cmx70cmx120cm – LxAxP). 

7.1.3. Cabe à equipe do Quiosque da Cultura prestar atendimento ao público durante o período expositivo e 
somente prestar auxílio na montagem e desmontagem, já que o projeto museográfico e a coordenação destas 
etapas ficam a cargo do artista. 



 

7.1.4. Criação da arte gráfica dos materiais de divulgação (convites e cartazes), conforme padrões 
estabelecidos pelo DCS, sendo disponibilizado ao artista 30 convites e 10 cartazes de divulgação impressos. 

7.1.5. Assessoria de comunicação, incluindo divulgação no site da Prefeitura de Gravataí e redes sociais; 

7.1.6. Fornecer certificado de participação em exposição após o encerramento da mesma. 

7.1.7. Disponibilizar serviço de limpeza, conforme agenda de manutenção da instituição. 

7.1.8. A Fundarc isenta-se de qualquer responsabilidade sobre eventuais furtos ou danos causados às obras 
que possam vir a ocorrer, empenhando-se naquilo que for possível para que não aconteçam incidentes. 

7.2.Do Artista Selecionado: 

7.2.1. Cabe ao artista enviar 60 (sessenta) dias antes do início da exposição, imagens em alta resolução para 
a produção dos materiais gráficos pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura (DCS), bem como, o 
envio de texto curatorial, ficha técnica da exposição conforme especificações e informações para release. 

7.2.2. Cabe aos artistas a responsabilidade total sobre as providências e despesas referentes à contratação de 
transportadoras, quaisquer documentos oficiais que porventura se façam necessários para o transporte das 
obras, embalagens para o envio e devolução das mesmas, e seguro das obras se houver necessidade. 

7.2.3. A Coordenação do Quiosque da Cultura convocará os artistas selecionados para uma reunião, a fim de 
definir os períodos expositivos e os “Encontros com os Artistas” de acordo com a disponibilidade do espaço, 
sendo que em caso de ausência, a Coordenação determinará o período da mostra, informando posteriormente 
aos artistas ausentes. Não havendo concordância entre os artistas, os períodos serão sorteados.  

7.2.4. A montagem da exposição é de responsabilidade do artista ou grupo, cujo cronograma deverá ser 
rigorosamente cumprido, não havendo prorrogação da temporada. Fica desde já esclarecido que o não 
comparecimento dos mesmos para esta etapa, poderá acarretar na exclusão do projeto do cronograma de 
exposições e na devolução do valor de Prêmio pelo artista. 

7.2.5. O artista deve adequar-se aos horários do espaço, para que montagem e desmontagem ocorram dentro 
do horário de funcionamento, que é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio dia. 

7.2.6. As obras deverão estar em perfeitas condições de exposição, como ganchos, molduras e outros 
acabamentos, devendo ser entregues, impreterivelmente, no dia programado para a montagem. 

7.2.7. A desmontagem ocorrerá, impreterivelmente, no primeiro dia útil após o término da exposição. 

7.2.8. As obras não poderão ser retiradas antes da data de encerramento do período expositivo, somente no 
primeiro dia útil após o término da exposição. 

7.2.9. Materiais e recursos especiais de qualquer natureza, como televisões, aparelhos de DVD, extensões, 
transformadores, notebooks, iluminação especial e etc, serão de responsabilidade do artista, que deverá 
proceder a sua aquisição, transporte, instalação, manutenção, bem como, desinstalação e retirada do material. 

7.2.10. Se desejar promover coquetel de abertura, os custos serão de responsabilidade do artista, com a 
possibilidade de empréstimo de utensílios pela Fundarc, listados no item 7.1.2. deste edital. 

7.2.11. Não serão permitidas alterações do espaço expositivo como a realização de furos para colocação de 
parafusos e ganchos, troca das cores do espaço e dos expositores, sendo que o espaço expositivo deverá ser 
entregue em perfeitas condições após o período de exposição. 

7.2.12. Em caso de divulgação da exposição pelo próprio artista, este se compromete em replicar somente os 
materiais de divulgação (cartaz, folder, banner, convite eletrônico, catálogo, etc.) segundo o padrão autorizado 
pela Fundarc, contendo obrigatoriamente as logomarcas oficiais das instituições envolvidas como Prefeitura de 
Gravataí e Fundarc sob a chancela de Realização, e demais logomarcas de apoiadores e patrocinadores. 

7.2.13. O artista compromete-se em realizar em contrapartida, a atividade denominada “Encontro com o Artista” 
do Programa Educativo Caminhos da Cultura, em que alunos da rede de ensino público visitam a exposição, 
com mediação do próprio artista premiado e realizam oficina de artes visuais aplicada pelo mesmo. 

7.2.14. Os artistas contemplados com o Prêmio estabelecem o compromisso de doar uma das obras da 
exposição, a sua escolha, para o Acervo da Fundação Municipal de Arte e Cultura, por ocasião da 
desmontagem da exposição. 

8. Dos Direitos de Divulgação de Imagem 

8.1. Ao efetuarem a inscrição, os artistas automaticamente autorizam a Fundarc e o Quiosque da Cultura a 
registrar imagens das obras para arquivo e divulgação, bem como, reproduzir imagens e sons dos trabalhos, e 
informações enviadas nos projetos, para divulgação na imprensa, em catálogos, postais, livros e outros 
impressos, audiovisuais e meio eletrônicos (web e e-mail), conforme o Anexo III, responsabilizando-se pelos 
direitos autorais de fotografias de terceiros. 



 

9. Do Cronograma  

9.1.O presente Edital seguirá o seguinte cronograma, que está suscetível a alterações por parte da 
Administração da Fundarc, cabendo ao proponente o acompanhamento das etapas: 

DATA ETAPA 

26/10/2015 a 30/11/2015 Inscrições: Prêmio Dana de Incentivo à Produção em Artes Visuais – Edição 2016 

26/10/2015 a 03/11/2015 Inscrições: Oficina Gratuita de Capacitação para Criação de Portfólios 

04/11/2015 Cerimônia de Divulgação do Edital e Oficina de Capacitação para Criação de Portfólios, 18h30min 

04/12/2015 Publicação de resultado preliminar (Fase de Habilitação) 

14/12/2015 a 17/12/2015 Período de avaliação dos projetos para Seleção 

18/12/2015 Publicação do resultado final (Fase de Seleção) 

09/03/2016 Cerimônia de premiação 

13/04/2016 a 28/04/2016 1ª Exposição – Prêmio Revelação 

04/05/2016 a 19/05/2016 2ª Exposição – Prêmio Extensão 

25/05/2016 a 09/06/2016 3ª Exposição – Prêmio Revelação 

15/06/2016 a 30/06/2016 4ª Exposição – Prêmio Extensão 

06/07/2016 a 21/07/2016 5ª Exposição – Prêmio Revelação 

14/09/2016 a 29/09/2016 6ª Exposição – Prêmio Destaque 

19/10/2016 a 03/11/2016 7ª Exposição – Prêmio Destaque 

01/12/2016 a 16/12/2016 8ª Exposição – Prêmio Destaque 

10. Dos Recursos: 

10.1.Aos candidatos caberá pedido de reconsideração por meio de formulário - Anexo VI, para análise da 
respectiva Comissão de Habilitação e/ou Seleção, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
data de publicação do resultado. 

10.2.O pedido de reconsideração que tenha por finalidade encaminhar documentação exigida que não foi 
entregue no prazo previsto de inscrição será indeferido. 

11. Das Disposições Gerais: 

11.1.Ao efetivar a inscrição, o candidato estará, automaticamente, concordando com as normas e com as 
condições estabelecidas no presente Edital, referente ao Prêmio Dana de Incentivo à Produção em Artes 
Visuais – Quiosque da Cultura – Edição 2016. 

11.2.Os projetos inscritos, selecionados ou não, não serão devolvidos aos proponentes e passarão a integrar o 
cadastro da Fundarc para fins de pesquisa, documentação e mapeamento da cultura local. 

11.3.Não será permitida a substituição de artistas nos projetos selecionados, bem como, a execução do projeto 
em desacordo com a descrição proposta. A ocorrência destas hipóteses, assim como a inexecução total ou 
parcial do projeto, sujeitará o proponente às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e a devolução do Prêmio.  

11.4.Eventual impugnação aos termos do presente edital será recebida até 5 (cinco) dias úteis da publicação, 
sendo que decairá do direito de impugnar o participante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido. 

11.5.Casos omissos neste edital serão apreciados pela Administração da Fundarc e Quiosque da Cultura.  

11.6.Esclarecimentos a respeito deste edital poderão ser obtidos junto ao Quiosque da Cultura (Praça Leonel 
Brizola, sem nº, entre a Av. Dorival de Oliveira e a Av. José Loureiro da Silva, Centro, Parada 81 de Gravataí) – 
Telefone: (51) 8179.0428; e-mail: quiosquedacultura@gmail.com ou quiosque.fundarc@gravatai.rs.gov.br. 

11.7.Este edital na íntegra, seus anexos - regidos pela Lei 8.666/93 e alterações - e a publicação de resultados, 
estarão disponíveis na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Gravataí: www.gravatai.rs.gov.br 

11.8.São partes integrantes do presente edital:  
a) Anexo I – Formulário de HABILITAÇÃO;  
b) Anexo II – Formulário de SELEÇÃO; 
c) Anexo III – Termo de Autorização de uso de imagem e sons;  
d) Anexo IV – Termo de Compromisso; 
e) Anexo V - Planta Baixa do Quiosque da Cultura 
f) Anexo VI – Formulário de Recursos. 

 
Gravataí, 26 de outubro de 2015. 

 
 
 

Fernanda Batista de Fraga 
Diretora-Presidente da Fundarc 

Decreto nº 12.901/2013 

Jéssica da Silva Alves 
Assessora Jurídica da Fundarc 

Decreto nº 14.396/2015 

mailto:quiosquedacultura@gmail.com
mailto:quiosque.fundarc@gravatai.rs.gov.br
http://www.gravatai.rs.gov.br/


 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO 

Categoria:      [     ] Revelação     [     ]Destaque      [     ]Extensão Tipo de Exposição:      [     ] Individual   [     ] Coletiva 

Nome completo do Artista Proponente*:   

Nome Artístico ou do Coletivo de Artistas:  

Título do Projeto de Exposição:  

RG***: CPF: Nº PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Naturalidade: 

Telefone: (      ) Celular: (      ) Recados: (      )  

e-mail: 

Endereço****:  Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Para Coletivo de Artistas, preencha abaixo os dados dos demais integrantes: (caso tenha mais integrantes, indique no verso) 

Nome do Artista Nº de Documento (CPF ou RG) Data de Nascimento 

   

   

   

   

   

   

   

Assinale os documentos atualizados, entregues no Envelope Nº 1 – HABILITAÇÃO, exigidos e detalhados no item 4: 

 Formulário de Habilitação preenchido e assinado pelo Proponente – Presente anexo 
 Termo de Autorização de uso de imagem e sons – Anexo III (A ou B)* 
 Termo de Compromisso – Anexo IV** 
 Cópia do RG do Proponente*** 
 Comprovante de Residência/Sede do Proponente**** 
 Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria Municipal da Fazenda de Gravataí/RS e do município de origem 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  
 Certidão Negativa de Situação Fiscal junto à Secretaria da Fazenda do Estado do RS 
No caso de Pessoa Física: 

 Comprovante de situação cadastral CPF. 
No caso de Pessoa Jurídica: 

 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado. 
 Cópia do comprovante de situação cadastral no CNPJ. 
* Menores de idade, juntam Termo de Autorização do Uso de Imagens e Sons assinado pelos pais ou Responsável Legal – Anexo III B; 
** Menores de idade apresentam o Anexo IV assinado pelos pais ou Responsável Legal;  
*** Menores de idade entregam cópia do seu RG ou Certidão de Nascimento e cópia do RG do Responsável Legal indicado no anexo III B; 
**** Caso o comprovante de residência não esteja no nome do Proponente, deverá ser anexada declaração confirmando que o proponente 
reside naquele endereço, assinada pelo titular do comprovante, juntando cópia da identidade do declarante. 

Assinale a negativa das seguintes ocorrências expressas no item 2.2.: 

 Não sou servidor público municipal integrante da Administração Pública Direta ou Indireta. 
 Não tenho restrições de contratar com a FUNDARC ou com a Administração Pública Municipal.  
 Não sou membro da Comissão de Seleção, cônjuge, companheiro(a), parente consanguíneo ou afins até o 3º grau daquele. 

 

Cidade: _________________, ____/ ____/ 201___ 

________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 Se desejar, recorte ao lado modelo de etiqueta para o 
Envelope Nº 1 – HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01- HABILITAÇÃO 
PRÊMIO DANA EDIÇÃO 2016 

Categoria: 
Nome do Proponente: 
Título do Projeto: 
Município de Origem: 



 

ANEXO II - FORMULARIO DE SELEÇÃO 

Categoria:     [     ] Revelação  [     ]Destaque   [     ]Extensão Tipo de Exposição:      [     ] Individual   [     ] Coletiva 

Nome completo do Artista Proponente:   

Nome Artístico ou do Coletivo de Artistas:  

Título do Projeto:  

Sugestão de período expositivo conforme item 9: (Data será confirmada pelo previsto no item 7.2.3.) 

Currículo artístico*: (Citar a Formação em geral, especificando cursos e especializações formais ou não formais na área de Artes 

Visuais. Listar as exposições individuais e coletivas que já participou e principais atividades na área artístico-cultural, se houver.) 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Gerais do Projeto*: (Argumentação conceitual clara e coerente que justifique o projeto. Se desejar defenda os critérios do 

item 6.3. e alíneas, alcançados pelo projeto: qualidade do resultado formal, Inovação e ineditismo da proposta para o município de Gravataí, 
adequação física ao espaço expositivo e a representatividade do projeto, exclusivamente, para o segmento de Artes Visuais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição das obras para exposição*: (Listar a quantidade e as dimensões das obras) 

 

 

 

 

* Caso não haja espaço suficiente no Formulário, anexe folha respondendo os devidos itens faltantes e informe acima que há complemento. 

Assinale os materiais entregues no Envelope Nº 2 – SELEÇÃO, detalhados no item 4.2.: 

 Formulário de Seleção, preenchido e assinado pelo Proponente, detalhando o projeto – Presente anexo 
 Opção 1: Portfólio de Artista impresso, contendo imagens que ilustrem a intenção do projeto inscrito para este Prêmio, 

currículo artístico, imagens de outros trabalhos realizados, publicações, reportagens, etc; 
 Opção 2: 5 (cinco) fotografias impressas (mínimo 13x18cm), de trabalhos que ilustrem a intenção do projeto e o resultado 

formal, identificadas com: proponente, título, técnica e/ou materiais, dimensões e ano. 
 Opção 3: no caso de vídeo, 1 (uma) cópia em DVD, identificada com título, proponente, tempo de duração e ano. 

 Projeto museógrafico compreensível, de acordo com o espaço expositivo (No caso de instalações) 

Cidade: ________________, ____/ ____/ 201___ 

_______________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 Se desejar, recorte ao lado modelo de etiqueta para o 
Envelope Nº 2 – SELEÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 - SELEÇÃO 
PRÊMIO DANA EDIÇÃO 2016 

Categoria: 
Nome do Proponente: 
Título do Projeto: 
Município de Origem: 

 



 

ANEXO III A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SONS 
(Para maiores de 18 anos) 

 

Eu, __________________________________________________________ (nome completo do proponente), 

_____________________________________ (nacionalidade), _______________________ (estado civil), 

___________________________________________________ (profissão), portador (a) do RG nº 

___________________________(nº do RG com órgão e estado expedidor), e do CPF nº 

_______________________________, residente e domiciliado na cidade de ______________________ 

(CIDADE/ESTADO), na rua ________________________________________________ (endereço completo), 

DECLARO ter conhecimento de todo o conteúdo do Edital nº015/2015 referente ao PRÊMIO DANA DE 

INCENTIVO À PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS QUIOSQUE DA CULTURA DE GRAVATAÍ – EDIÇÃO 

2016, aceitando todos os seus termos e AUTORIZO a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA – 

FUNDARC Gravataí, pessoa jurídica de direito público, a reproduzir as imagens, sons dos trabalhos e 

informações enviadas para divulgação na imprensa, em catálogos, postais, livros e outros impressos, 

audiovisuais e meios eletrônicos (web e e-mail), responsabilizando-me pelos direitos autorais de fotografias de 

terceiros. A presente autorização é firmada em caráter gratuito, irretratável e irrevogável, durante prazo 

indeterminado. 

Cidade: _________________, ____/ ____/ 201___ 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Proponente 

 

ANEXO III B* – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SONS 
(Para menores de idade) 

  
Eu, ____________________________________________________ (nome completo do responsável legal), 

_____________________________________ (nacionalidade), _______________________ (estado civil), 

___________________________________________________ (profissão), portador (a) do RG nº 

___________________________(nº do RG com órgão e estado expedidor), e do CPF nº 

_______________________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________ 

(CIDADE/ESTADO), na rua _______________________________________________ (endereço completo), 

AUTORIZO ________________________________________________(nome completo do menor de idade), 

A PARTICIPAR DO PRÊMIO DANA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS QUIOSQUE DA 

CULTURA DE GRAVATAÍ – EDIÇÃO 2016, declarando ter conhecimento de todo o conteúdo do 

Edital nº015/2015, aceitando todos os seus termos e, me comprometendo a acompanhá-lo(a) em todas as 

fases do concurso, autorizando também a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA – FUNDARC 

Gravataí, pessoa jurídica de direito público, a reproduzir as imagens e sons dos trabalhos e informações 

enviadas para divulgação na imprensa, em catálogos, postais, livros e outros impressos, audiovisuais e meios 

eletrônicos (web e e-mail), responsabilizando-me pelos direitos autorais de fotografias de terceiros. A presente 

autorização é firmada em caráter gratuito, irretratável e irrevogável, durante prazo indeterminado. 

Cidade: _________________, ____/ ____/ 201___ 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

 
* Entregar cópia do RG ou da Certidão de Nascimento do menor de idade e cópia do RG do Responsável Legal 



 

ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO 

A Fundação Municipal de Arte e Cultura, doravante denominada FUNDARC, responsável pelo gerenciamento e ocupação 
do espaço de exposição Quiosque da Cultura, neste ato representada pela Diretora-Presidente Fernanda Fraga, e o 
responsável pela exposição, doravante denominado PROPONENTE, firmam o Presente Termo de Compromisso, mediante 
as cláusulas e condições que seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente Termo de Compromisso tem por objeto a regulamentação do uso do espaço expositivo Quiosque da Cultura, 
gerenciado pela Fundarc, na produção, montagem, manutenção e desmontagem de exposições.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  

Cabe à FUNDARC: 

1. Cabe à Fundarc disponibilizar o espaço de exposições do Quiosque da Cultura, que é um prédio localizado no centro da 
Praça Leonel de Moura Brizola de Gravataí, com arquitetura circular. Visto de frente, pela entrada da Rua José Loureiro 
da Silva, à direita o prédio é envidraçado na metade superior e de alvenaria na metade inferior, pintado na cor branca 
nas partes internas e externas, com piso cerâmico na cor branca, iluminação geral com pares de lâmpadas fluorescentes 
que permanecem acesas dia e noite, 3 colunas dispostas aleatoriamente e pé direito de 3m20cm. A vista superior do 
espaço expositivo tem o formato de “meia lua” dentro deste prédio circular, com 12m de comprimento de uma 
extremidade a outra no lado maior e 8m25cm de comprimento de uma extremidade a outra no lado menor. 

2. Disponibilizar para empréstimo, de acordo com disponibilidade: 70 taças; 3 jarras; 6 bandejas de inox; 8 mesas redondas 
de plástico; 50 cadeiras de plástico; 8 toalhas de mesa na cor preta; freezer; 1 projetor multimídia; 4 expositores de 
madeira laminada na cor branca com rodas e vista superior em formato triangular (276cmx185cmx92cm – LxAxP); 6 
cubos vazados na cor cinza (50cmx50cmx50cm); 4 mesas triangulares com rodas (120cmx70cmx120cm – LxAxP). 

3. Cabe à equipe do Quiosque da Cultura prestar atendimento ao público durante a exposição e somente prestar auxílio na 
montagem e desmontagem, já que o projeto museográfico e a coordenação destas etapas ficam a cargo do artista. 

4. Criação da arte gráfica dos materiais de divulgação (convites e cartazes), conforme padrões estabelecidos pelo DCS, 
sendo disponibilizado ao artista 30 convites e 10 cartazes de divulgação impressos. 

5. Assessoria de comunicação, incluindo divulgação no site da Prefeitura de Gravataí e redes sociais; 

6. Fornecer certificado de participação em exposição após o encerramento da mesma.  

7. Disponibilizar serviço de limpeza, conforme agenda de manutenção da instituição;  

8. A Fundarc isenta-se de qualquer responsabilidade sobre eventuais furtos ou danos causados às obras que possam vir a 
ocorrer, empenhando-se naquilo que for possível para que não aconteçam incidentes. 

Cabe ao PROPONENTE:  

1. Cumprir com o projeto selecionado pelo Júri quanto à viabilidade e adequação da proposta apresentada, assim como 
cumprir o período destinado à exposição conforme cronograma acertado em comum acordo com o Quiosque da Cultura, 
respeitando os prazos estipulados quanto à montagem e desmontagem da exposição;  

2. Se forem criados outros materiais de divulgação (como cartaz, folder, banner, catálogo, etc), os mesmos deverão ser 
autorizados pela FUNDARC, além de conter obrigatoriamente as logomarcas oficiais das instituições envolvidas – 
Prefeitura de Gravataí e Fundação Municipal de Arte e Cultura (nessa ordem), sob a chancela de Realização; 

3. Quando for de interesse do proponente realizar coquetel de abertura e/ou encerramento de sua exposição, o custeio da 
alimentação, bebidas e serviços relacionados será de responsabilidade do mesmo, cabendo a esse combinar 
previamente essa atividade com a equipe do Quiosque da Cultura; 

4. Caso sejam necessárias alterações nas cores originais das paredes, painéis, cubos expositivos e outros materiais do 
Quiosque da Cultura, bem como intervenções no espaço físico (como desenhos, texturas e outras), por exigência da 
proposta artística da exposição, o proponente deverá solicitar autorização prévia da FUNDARC, cabendo a ele devolver 
o espaço físico e os materiais nas cores originais e nas mesmas condições em que lhe foram entregues; 

5. Caso seja necessária utilização de equipamentos eletrônicos para a composição da exposição, o custeio de locação, 
segurança, manutenção e funcionamento dos mesmos será de responsabilidade do proponente; 

6. As obras propostas pelos artistas não deverão apresentar características que coloquem em risco a integridade física dos 
visitantes e deverão respeitar a classificação indicativa livre; 

7. Combinar previamente com a equipe do Quiosque da Cultura os dias e horários de montagem, realização de coquetel, 
atividades extras e desmontagem da exposição, respeitando o horário de funcionamento do espaço, entre segunda e 
sexta-feira, das 9h às 18h; 

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente Termo de Compromisso em duas vias de igual teor e forma, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

Cidade: __________________, ____ de ______ de 201___ 

__________________________________________  

Proponente* 

__________________________________________  

Fernanda Fraga – Diretora Presidente FUNDARC 

* Para Proponentes menores de idade, o presente termo deverá ser assinado pelos pais ou Responsável Legal, indicado no Anexo III B 



 

ANEXO V – PLANTA BAIXA DO QUIOSQUE DA CULTURA 

 



 

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE RECURSOS 

Fase do Recurso:                                      [     ] Habilitação                                            [     ] Seleção 

Nome do completo do Proponente (Responsável Legal):  

Nome Artístico ou do Coletivo de Artistas: 

Título do projeto: 

Categoria: [     ] Prêmio Revelação [     ] Prêmio Destaque [     ] Prêmio Extensão 

Objeto do Recurso: (de qual decisão está recorrendo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso: (argumentar porquê discorda da decisão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos em anexo: (citar os documentos que fundamentam o recurso - opcional) 

 

 

 

 

 

 

Pelo acima exposto, peço deferimento. 
 

Cidade: _________________, ____/ ____/ 201___ 
 

________________________________________ 
Assinatura do Proponente 

 


