
EDITAL DE SELEÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO CULTURAL 

“A ARTE DE PRODUZIR CULTURA EM CASA” 

    A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, por intermédio da Secretaria de Educação 

e do Departamento de Cultura e Eventos, em parceria com o CMPC (Conselho Municipal de 

Políticas Culturais), com a intenção de enfrentar a crise mundial da pandemia da Covid 19, 

estando as pessoas em casa, inclusive os artistas, impossibilitados de realizar suas ações 

públicas de cultura e arte, lança este edital de seleção, denominado “A Arte de Produzir 

Cultura em Casa”, para a contratação de produções de vídeos com projetos artísticos que 

serão publicados nas páginas das redes sociais da Prefeitura Municipal, mediante programação 

definida pelo Departamento de Cultura e Eventos e pelo Departamento de Comunicação, após 

os projetos serem selecionados pela Comissão de Análise, composta por 3 (três) membros, 

sendo um representando a Diretoria de Cultura e 2 (dois) conselheiros indicados pelo CMPC 

(Conselho Municipal de Políticas Culturais). 

    Os proponentes deverão ser, obrigatoriamente, artistas e/ou produtores culturais nascidos 

ou residentes atuais na cidade de Campo Limpo Paulista, pessoas físicas ou jurídicas, com 

idade mínima de 18 (dezoito) anos.  

    Os vídeos, num total máximo de 20 (vinte), serão apresentados em dois períodos. O 

primeiro deles, de 22 a 31 de maio e o segundo, de 11 a 20 de junho, um por dia. Os vídeos 

deverão ser produzidos e editados para apresentações de, no mínimo, 20 (vinte) minutos, e, 

no máximo, 60 (sessenta) minutos. 

    Cada proponente poderá inscrever um único projeto por período, sendo que, se optar por se 

inscrever nos dois períodos, obrigatoriamente deverá propor dois projetos diferentes. Não 

haverá, sob hipótese alguma, a possibilidade de o mesmo projeto fazer parte das duas 

programações. 

    As inscrições poderão ser feita unicamente pelo dispositivo online, através do link contido 

neste edital, que pode ser acessado através da página 

http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/secretaria-de-educacao-de-campo-limpo-

paulista.php ou diretamente no link https://bit.ly/2VX4rA2 . Neste, o proponente encontrará 

as informações necessárias para poder realizar a sua inscrição, podendo o seu projeto ser de 

Teatro, Música, Dança, Literatura, Circo, Artes Plásticas, Artesanato, Artes Integradas, etc. 

    Todas as propostas deverão, obrigatoriamente, respeitar as normas de isolamento, não 

podendo promover ações que contenham três ou mais pessoas no mesmo local. No caso de 

grupos e/ou companhias, será preciso gravar cada artista em sua casa e, posteriormente, 

editar o vídeo. 

    O prazo para as inscrições será de 01 a 10 de maio de 2020, sendo que a seleção, que 

também ocorrerá por encontros virtuais da Comissão de Análise, ocorrerá entre os dias 11 e 

14 de maio, divulgação do resultado no dia 15 de maio, tendo os projetos não contemplados 

um prazo de 24h, após a publicação do resultado, para apresentarem recursos que serão 

analisados pela Comissão de Análise, sem, no entanto, acarretarem efeito suspensivo. 

     No caso do proponente não contemplado recorrer, seu pedido de recurso deverá ser 

encaminhado para o e-mail conselhodeculturaclp@gmail.com. 



    Este edital tem um orçamento total de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo dividido em, 

até, no máximo, 20 (vinte) projetos que receberão, cada um deles, um valor de R$800,00 

(oitocentos reais), depositados em conta corrente indicada pelo proponente. 

    A produção dos vídeos deverá ter o seu conteúdo gravado na horizontal, respeitando o 

tempo de duração explícito deste edital e informado no ato da inscrição, no formato MP4, com 

proporção 16:9, resolução de 720p e tamanho máximo de 4gb. 

    Os pagamentos serão divididos em dois períodos. Os projetos inscritos e selecionados para o 

mês de maio receberão na primeira semana do mês de junho, entre os dias 01 e 05. Os 

projetos selecionados e inscritos para o mês de junho receberão entre os dias 22 e 26 de junho 

de 2020.  

    Fica vedada a participação, neste edital, de servidores públicos municipais, estaduais ou 

federais. 

                                                                                              Campo Limpo Paulista, 29 de abril de 2020 

 

Roberto Japim de Andrade – Prefeito 

Wilson Roberto Caveden – Secretário Municipal de Educação 

Marcos Antonio Pardim – Diretor de Cultura e Eventos 

 


