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                                                   EDITAL 1/2016 
 
                           CONCURSO 22/2016 SALÃO DE ARTE ATELIER LIVRE XICO STOCKINGER 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA comunica aos interessados que estará recebendo de 03 a 
28/10/16, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, as inscrições para o Concurso: Salão de Arte 
Atelier Livre Xico Stockinger 2016. As inscrições serão recebidas na Secretaria do Atelier Livre, sito à 
Avenida Érico Veríssimo nº 307, nesta capital, nos horários das 9h às 11h30, das 14h às 20h; 
regulamentadas pelo presente edital, Concurso nº 22/2016, Processo nº 16.0.000045416.1 
 
1. Participação: 
As inscrições para o concurso direcionam-se aos alunos do Atelier Livre Xico Stockinger, regularmente 
matriculados no ano de 2016. 
 
1.1. Cronograma: 

 Inscrições: 03/10/16 a 28/10/16 

 Seleção dos Portfólios e Premiação: 31/10/16, 01 e 03/11/16 

 Divulgação da Seleção: 04/11/16 

 Prazo para recursos: 07 a 11/11/16 

 Retirada dos portfólios não selecionados: 14/11/16 a 18/11/16 

 Entrega dos trabalhos selecionados no Atelier Livre: 01/03/17 a 03/03/17 

 Montagem da exposição: 8, 9 e 10/03/17 

 Abertura: 13/03/17 

 Período da exposição: 13/03/17 a 13/04/17 

 Retirada dos trabalhos: 14/04/17 
 
2. Finalidade: 
O presente edital tem como finalidade selecionar os participantes do Salão de Arte Atelier Livre Xico 
Stockinger 2016, evento tradicional organizado pelo Atelier Livre/CAP/SMC - Prefeitura de Porto Alegre, com 
o objetivo de mostrar uma seleção da produção realizada no ano de 2016 pelos alunos regularmente 
matriculados nas diversas oficinas de artes visuais da instituição. 
 
3. Organização: 
O concurso será organizado, pelo Atelier Livre Xico Stockinger da Secretaria Municipal da Cultura e 
Coordenação de Artes Plásticas. 
 
 
4. Inscrições:  
As inscrições, de forma individual ou coletiva, serão realizadas durante o período definido e no local acima 
mencionado. Não serão aceitas inscrições via correio, somente pessoalmente, pelo interessado ou seu 
representante. O interessado poderá se inscrever somente com um portfólio. 

 
4.1. Os candidatos deverão apresentar, no momento da inscrição: 

I) Ficha de inscrição padrão preenchida (em anexo); 
II) Portfólio organizado em pasta tamanho A4, contendo, na ordem: 

a) currículo em uma folha (formação e exposições realizadas); 
b) Fotografias em cores, de tamanho mínimo de 15 x 21 cm, de três trabalhos disponíveis 
para o Salão; 
c) Opcional: textos sobre os trabalhos apresentados. 
d) Em caso de inscrição nas expressões Interferência, performance, instalação ou outras 
linguagens que não permitam a apresentação na inscrição das imagens dos trabalhos 
concluídos, em lugar das imagens de três trabalhos, o inscrito deve incluir um projeto 
detalhado da obra a ser realizada/apresentada, contando, entre outras informações com: 
relação de material necessário e/ou maquete e espaço a ser utilizado; nesses casos, o 
selecionado deverá participar da montagem, quando solicitado pela coordenação do Salão. 
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4.2. No caso da inscrição ser coletiva, o grupo deverá apresentar o nome de um coordenador, que será 

responsável pela apresentação e comunicação com os organizadores do evento, bem como o recebimento 
do prêmio, caso o trabalho do grupo seja o escolhido. 

  
5.  Local: 
O Salão será realizado no Saguão do Centro Municipal de Cultura, na Avenida Érico Veríssimo nº 307. Em 
eventual impossibilidade de realização do evento no local previsto, a direção do Atelier Livre, em conjunto 
com a Coordenação de Artes Plásticas, irá definir outro espaço para a exibição do Salão. 
 
6. Da Seleção e Premiação das Obras: 
 
6.1. Será designada uma Comissão de Seleção não remunerada, formada por três profissionais vinculados 
ao meio das artes plásticas, funcionários da Prefeitura de Porto Alegre ou não, que será responsável pela 
seleção dos trabalhos a serem expostos bem como o número de obras de cada inscrito.  
 
6.2. A Comissão de Seleção é soberana no que se refere às obras e artistas selecionados, seguindo o 
critério de qualidade artística considerando: 
a - coerência, 
b - ousadia da proposta   
c- criatividade das obras apresentadas  
 
6.3. O número de trabalhos selecionados estará condicionado ao tamanho do espaço onde será realizada a 
exposição. 
 
6.4. A comissão julgadora atribuirá a cada projeto, pontuação na escala de 01 a 05 para cada um dos 
critérios supracitados, sendo que a nota mínima 01 deverá ser atribuída ao critério que menos se adequar 
aos objetivos deste concurso e a nota máxima, 05, àquele que melhor se adequar ao mesmo, assim 
sucessivamente, projeto a projeto.  

 
6.5. Da decisão da Comissão de Seleção, ao habilitar ou inabilitar as propostas apresentadas, caberá 
recurso administrativo, protocolado na secretaria do Atelier Livre até cinco dias úteis após a publicação do 
resultado. 

 
6.6. O Prêmio aos artistas ou obras selecionadas consistirá em mostra no Salão de Arte Atelier Livre, nos 
termos estabelecidos no presente Regulamento. 
 
6.7. A Comissão Julgadora, a seu critério, poderá conceder o Prêmio de Incentivo Maria Conceição 
Menegassi a uma obra ou conjunto de obras apresentado por um dos selecionados. O Prêmio consiste na 
realização de uma exposição individual de trabalhos, em data e local a serem definidos pelo Atelier Livre e 
Coordenação de Artes Plásticas, sendo preferencialmente o Saguão do Centro Municipal de Cultura. Além 
da exposição, para o vencedor do prêmio Maria Conceição Menegassi, haverá também uma premiação no 
valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), "conforme dotação orçamentária nº 1003.2714339036, 
descontados os impostos cabíveis. O pagamento do valor está condicionado à apresentação da 
documentação exigida pela Prefeitura de Porto Alegre para contratação, pelo vencedor, em até 30 dias após 
o encerramento do Salão de Arte Atelier Livre. 
 
6.8. Para fins de pagamento do valor referido na cláusula anterior o premiado deverá apresentar Certidão 
Negativa de Débito com a Fazenda Municipal de Porto Alegre, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 
Declaração de Idoneidade e o nº de inscrição no INSS. 
 
7. Segurança:  
A SMC – POA e o Atelier Livre não se responsabilizam por furto ou danos materiais no período da 
exposição, bem como período de guarda das obras.  
A Secretaria Municipal da Cultura fica isenta de qualquer responsabilidade sobre as obras. 
 
8. Datas do Salão de Arte do Atelier Livre Xico Stockinger: 
As datas de abertura e encerramento do evento são definidas pela Coordenação de Artes Plásticas, Setor 
de Mostras e Atelier Livre, sendo os selecionados comunicados por telefone ou correio eletrônico ou através 
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de aviso publicado no DOPA e no site da SMC/Atelier Livre. As obras de arte escolhidas deverão ser 
entregues em condições de serem expostas. 
 
9. Aceitação: 
 
A assinatura da Ficha de Inscrição implica na aceitação do presente regulamento. 
 
10. Devolução dos Trabalhos: 
As obras participantes do Salão serão devolvidas na semana posterior ao encerramento do mesmo. Caso as 
obras não sejam retiradas no período estipulado, a Secretaria Municipal da Cultura não se responsabilizará 
pela integridade das mesmas. 
 
11. Montagem: 
A Coordenação de Artes Plásticas disponibilizará ao Salão, através do Setor de Mostras 
 e Atelier Livre, auxílio na montagem da exposição. Serão disponibilizados display e cubos.  
As obras que necessitem outros equipamentos, montagem ou segurança especial, 
serão da responsabilidade do autor. 
 
12. Obrigações:  
 
12.1. Do Atelier Livre Xico Stockinger 

 Assessorar o artista em todos os procedimentos;  

 Disponibilizar os equipamentos e suportes de montagem conforme item 11; 

 Designar 01 (um) funcionário do setor para auxílio na montagem; 

 Divulgar o concurso e o resultado da seleção através do DOPA e junto à imprensa local.  
 
 
12.2. Dos selecionados: 

 Entregar as obras no dia estipulado; 

 Fornecer fotos, currículo e release para divulgação; 

 Providenciar outros equipamentos e materiais para montagem que não possam ser disponibilizados 
pelo setor; 

 Entregar ficha técnica de todas as obras que farão parte da exposição; 

 Organizar e realizar coquetel de abertura; 

 Cada participante receberá certificado de participação; 

 Os trabalhos selecionados não poderão ser retirados antes do término da exposição; 
 

13. Disposições Gerais:  
13.1. O Atelier Livre não se responsabiliza por furto ou danos materiais no período da exposição. 
13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de organização deste salão e pela direção do Atelier 
Livre, observada a legislação pertinente; 
13.3. Quaisquer esclarecimentos sobre o presente concurso, bem como os anexos citados no presente 
regulamento poderão ser obtidos na secretaria do Atelier Livre.  
 
Contatos: Atelier Livre: telefone: (51)3289-8057/58. alivre@smc.prefpoa.com.br 
 
13.4. A SMC não se responsabiliza por trabalhos e documentos não retirados no prazo estipulado pelo 
cronograma. 

 
                                                                              Porto Alegre, 25 de agosto de 2016. 

 
                                                                                               
                                                                  ROQUE JACOBY, Secretário Municipal da Cultura 

 



 4 

 

 
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
COORDENAÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS 
ATELIER LIVRE XICO STOCKINGER 
 
Edital para o Salão de Arte do Atelier Livre 2016 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome do Inscrito:           _______ 

Nome Artístico: ________________________________________________________________ 

Endereço:         _______   _ 

Cidade:     ______UF: _____   CEP:   ______ _ 

Telefone celular:     __  Telefone convencional: _________________       

E-mail: _______   ______  _ 

 
 
Porto Alegre,  ___de    de 2016. 
 
 
 

                                                                 _______________________________ 
                                  Assinatura do Inscrito 
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Ficha técnica de inscrição Edital para o Salão de Arte do Atelier Livre 2016 

Nome: ______________________________________________________ 
Titulo da obra: _______________________________________________ 
Técnica: ____________________________________________________ 
Dimensões: __________________________________________________ 
Recibo do portfolio n°: _________________________________________ 
Telefones: _____________________e-mail: ____________________________ 
 
 
 
 

Ficha técnica de inscrição Edital para o Salão de Arte do Atelier Livre 2016 

Nome: ______________________________________________________ 
Titulo da obra: _______________________________________________ 
Técnica: ____________________________________________________ 
Dimensões: __________________________________________________ 
Recibo do portfolio n°: _________________________________________ 
Telefones: _ ____________________e-mail: ____________________________ 
 
 
 
 

Ficha técnica de inscrição Edital para o Salão de Arte do Atelier Livre 2016 

Nome: ______________________________________________________ 
Titulo da obra: _______________________________________________ 
Técnica: ____________________________________________________ 
Dimensões: __________________________________________________ 
Recibo do portfolio n°: _________________________________________ 
Telefones: _____________________e-mail: ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
(Pessoa Física) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que ___________________ 
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____________________________________________________________, 
CPF_______________________________não foi declarado (a) inidôneo (a) para licitar com a administração 
pública, nos termos do inciso IV, art 87 da Lei 8666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer 
fato ou evento superveniente, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 
regularidade fiscal e econômico-financeira. 
 
 
 
 
   Porto Alegre_________de __________________________ de 2016. 
 
 
 
 
 
 
     _____________________________________________ 
      Nome: 


