
                                                                                                                             Serviço Social do Comércio 
Administração Regional em Sergipe 

 

1 
 

INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2019 
 

PROJETO ALDEIA SESC DE ARTES 2019 
EDITAL DO PROJETO ALDEIA SESC DE ARTES 2019 

 
 
O Serviço Social do Comércio – Sesc torna público que receberá, no período de 28 de fevereiro a 05 de abril de 
2019, inscrições para seleção de propostas de prestadores de serviços artístico-culturais, residentes no Estado de 
Sergipe, nas linguagens: Artes Cênicas, Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, Cultura de Tradição, Literatura e 
Música. Os selecionados irão compor a programação cultural do Aldeia Sesc de Artes 2019, a ser realizada pelo 
Departamento Regional do Sesc em Sergipe no período de 16 a 30 de agosto de 2019, com fundamento no caput 
do artigo 10º do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, instituído pela Resolução nº 1252/2012, em 1º de 
agosto de 2012, o qual regerá o presente edital. 
 
O aviso do presente edital será publicado no site www.sesc-se.com.br 
 
1. DA SEDE, DO PERÍODO E DO OBJETIVO  
 
1.1 A programação do Aldeia Sesc de Artes 2019 acontecerá no período de 16 a 30 de agosto de 2019, na capital e 
em municípios sergipanos, objetivando promover o diálogo entre a pluralidade das manifestações culturais e 
artísticas, que circulam no Estado de Sergipe e intercambiá-las com a produção de grupos nacionais advindos do 
Projeto Palco Giratório do Sesc. Este período pode ser prorrogado por mais um ano, caso seja de interesse do 
Sesc/SE. 
 
2. DO OBJETO  
 
2.1 O projeto Aldeia Sesc de Artes 2019 contemplará propostas dos seguintes serviços artísticos e culturais:  
 
2.1.1 Cultura de Tradição  |  Povos Originários  |  Afro-brasileira: 
 a) Cortejo Pisa Maneiro Folias e Outras Danças – grupos/comunidades – conjunto de indivíduos com atividades 
coletivas na área de cultura popular (identificados por seu comportamento) e que atuam nas áreas dos saberes e 
fazeres da cultura popular, povos originários (cultura indígena) e cultura afro-brasileira, para participação no Cortejo 
do Aldeia Sesc de Artes 2019, que percorrerá ruas e praças do Centro Comercial de Aracaju, com duração mínima 
de 120min e máxima de 180min; 
 
b) Apresentações de Grupos de Tradição – grupos/comunidades – conjunto de indivíduos com atividades 
coletivas na área de cultura popular (identificados por seu comportamento) e que atuam nas áreas dos saberes e 
fazeres da cultura popular, povos originários (cultura indígena) e cultura afro-brasileira para apresentação nas 
unidades operacionais do Sesc, e/ou em outros espaços e locais parceiros do Sesc, na capital ou interior do estado. 
 
c) Roda de Mestres e Mestras da Cultura de Tradição – pessoas físicas, com experiência na transmissão dos 
saberes e fazeres da cultura popular, povos originários (cultura indígena) e cultura afro-brasileira com 
reconhecimento da comunidade onde vivem e com atuação constante para participar de roda de conversa nas 
unidades operacionais do Sesc, e/ou em outros espaços e locais parceiros do Sesc, na capital ou interior do estado. 
 
d) Apresentações de Artistas Populares Tradicionais (emboladores, violeiros, repentistas, cordelistas, 
poetas, etc) – pessoas físicas, com experiência na transmissão dos saberes e fazeres da cultura popular, com 
reconhecimento da comunidade onde vivem e com atuação constante para participar de atividades nas unidades 
operacionais do Sesc, e/ou em outros espaços e locais parceiros do Sesc, na capital ou interior do estado. 
 
2.1.2 Literatura: 
 

a) Contações de histórias de literatura infanto-juvenil – serão realizadas contações de histórias em 
comunidades onde circulam as bibliotecas volantes do Sesc (BiblioSesc), em unidades operacionais 
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do Sesc e/ou outros espaços e locais parceiros do Sesc na capital ou interior do estado, com duração 
individual de 30 a 45min. 

b) Lançamento de livros de autores e autoras sergipanas – obras literárias de autores e autoras do 
Estado de Sergipe que tenham interesse em fazer lançamento de livro no contexto da programação do 
Aldeia Sesc de Artes 2019, nas seguintes categorias: BIOGRAFIA (texto narrativo e expositivo em que 
o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas); CONTO (narrativa breve, 
concisa e ficcional); CRÔNICA (narrativa breve que descreve fatos do cotidiano); INFANTIL (textos 
dedicados especialmente ao público infantil entre 06 e 10 anos, incluindo histórias de ficção, 
biografias, poemas, obras folclóricas e de cultura popular); JUVENIL (textos dedicados especialmente 
ao público juvenil entre 11 e 16 anos, incluindo histórias de ficção, biografias, poemas, obras 
folclóricas e de cultura popular); POESIA (linguagem de conteúdo lírico ou emotivo, escrita em forma 
de verso ou prosa); ROMANCE (narrativa longa em prosa no qual se relata fatos imaginários ou 
fictícios da experiência humana); REPORTAGEM (texto de caráter jornalístico baseado no testemunho 
direto, fatos e situações abordadas em perspectiva investigativa), FICÇÃO (narrativa imaginária, irreal, 
baseada parcialmente em fatos reais, porém com conteúdo imaginário) e outras. 

c) Intervenção Literária – executando diretamente ações relacionadas à literatura (declamação, recital, 
invasão poética, leitura encenada, distribuição de poemas e poesias, grafite literário, muro literário, 
escritas em calçadas ou paredes, conversa de pé de orelha em cordel ou causos e etc). 

d) Slam - Os slams são campeonatos de poesia. Normalmente, os participantes têm até três minutos 
para apresentarem sua performance - uma poesia de autoria própria, sem adereços ou 
acompanhamento musical. O texto pode ser escrito previamente, mas também pode haver 
improvisação. Não há regras sobre o formato da poesia. Os interessados em concorrer nesta categoria 
devem apresentar em sua proposta uma lista de poetas que os mesmos reuniram previamente para 
realizar a atividade dentro do Aldeia Sesc de Artes 2019. 

 
2.1.3 Artes Cênicas:  
 

a) Espetáculos de teatro, dança e circo para palco, espaço alternativo, rua e plateias reduzidas, 
destinados a diferentes segmentos de público (infanto-juvenil e adulto), com duração mínima de 40 
minutos. 

b) Experimentos de teatro, dança e circo – oriundos das universidades, faculdades, escolas 
públicas e privadas e comunidades – que possam ser apresentados em espaço alternativo, rua e 
plateias reduzidas, destinados a diferentes segmentos de público (infanto-juvenil e adulto), com 
duração mínima de 30 minutos (no caso de teatro e de circo) e de 20 minutos (no caso de dança). 

 
2.1.4 Música 
 

a) Apresentação musical de bandas e artistas para apresentação em espaços abertos (palco ou 
espaços alternativos), com duração mínima de 60 minutos e máxima de 90 minutos. 

b) Experimentos de música – oriundos das universidades, faculdades, escolas públicas e privadas 
e comunidades – que possam ser apresentados em palco, espaço alternativo, rua e plateias 
reduzidas, destinados a diferentes segmentos de público (infanto-juvenil e adulto), com duração 
mínima de 30 minutos (no caso da cultura urbana: rap, hip-hop, hip hop gospel, break, funk). 

 
2.1.5 Cinema e Audiovisual 
 
Obra audiovisual – produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a finalidade de 
criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou 
posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão 
ou difusão. 

a) Obra audiovisual de Curta Metragem: aquela cuja duração é igual ou inferior a 15 (quinze) minutos 
(15’00”) incluindo os créditos, em formatos para serem exibidos em auditório e espaços alternativos 
dentro da programação do Aldeia Sesc de Artes 2019. A projeção será realizada prioritariamente em 
mídia DVD; e o proponente poderá submeter até três obras. 
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b) Obra audiovisual de Média Metragem: aquela cuja duração é superior a 15 (quinze) minutos (15’00”) 
e igual ou inferior a 70 (setenta) minutos (70’00’’) incluindo os créditos, em formatos para serem 
exibidos em auditório e espaços alternativos dentro da Programação do Aldeia Sesc de Artes 2019. A 
projeção será realizada prioritariamente em mídia DVD; e o proponente poderá submeter até três 
obras. 

c) Obra audiovisual de Longa Metragem: aquela cuja duração é superior a 70 (setenta) minutos 
(70’00”) incluindo os créditos, em formatos para serem exibidos em auditório e espaços alternativos 
dentro da Programação do Aldeia Sesc de Artes 2019. A projeção será realizada prioritariamente em 
mídia DVD; e o proponente poderá submeter até três obras. 

2.1.6 Artes Visuais 

a) Oficinas de 20 horas – de caráter teórico e prático, voltado para artistas, estudantes de artes e 
pesquisadores que tenham interesse no desenvolvimento da linguagem artes visuais. O trabalho 
deverá ser desenvolvido proporcionando aos participantes um espaço que estimule a reflexão crítica, a 
expressividade e a criatividade individual e coletiva. O proponente poderá submeter até duas oficinas. 

 
3. DOS REQUISITOS  
 
3.1 Poderão participar deste edital, propostas advindas de pessoas físicas e pessoas jurídicas (PJ) (nos casos 
em que grupos, companhias e artistas já estejam constituídos como pessoa jurídica ou MEI observando o item 
4.2.2.) Para participar, é necessário preencher o formulário padrão disponibilizado no site do Sesc Sergipe, 
acessível no endereço eletrônico www.sesc-se.com.br. 
 
3.2 Poderão se inscrever interessados com idade igual ou superior a 18 anos, que atendam a todas as exigências 
contidas neste edital. 
 
3.3 É vedada a inscrição de proponente que seja funcionário ou parente até o terceiro grau civil (afim ou 
consanguíneo) de colaborador ou dirigente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac (Decreto nº 61.836/67). 
 
3.4 O artista, grupo, companhia deverá ter estreado o espetáculo antes do início da realização do Aldeia Sesc de 
Artes 2019. 
 
4. DOS PROCEDIMENTOS  
 
4.1 DAS INSCRIÇÕES  
 

4.1.1 As inscrições deverão ser efetuadas no período de 28 de fevereiro a 05 de abril de 2019, o que não garante a 
habilitação da proposta como integrante da programação.  

4.1.2 O ato de inscrição se dará por intermédio de preenchimento de formulário padrão (Anexo I, II e III para  
propostas de coletivos, grupos, companhias; e Anexos I e III para propostas individuais), bem como apresentação 
de cópias dos documentos conforme determinado no item 4.2. A entrega direta dessa referida documentação se 
fará na Coordenação Técnica do Sesc Unidade Centro, na Rua Senador Rollemberg, nº 301, Bairro São José, 
Aracaju/SE, no horário das 09:30 às 18:00, sempre de segunda a sexta-feira, durante o período de inscrição, por 
meio de envelope lacrado, devidamente identificado com as seguintes informações: Projeto Aldeia Sesc de Artes 
2019, nome do proponente, título da proposta e a categoria a qual se inscreve. 

4.1.3 Não há cobrança de taxa de inscrição.  

4.1.4 Serão aceitas inscrições via correios, respeitando-se o período de inscrição, para o endereço: Rua Senador 
Rollemberg, nº 301, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49.015-120. 

4.1.5 É vedada participação de artista, grupo ou companhia em mais de uma inscrição por linguagem, exceto a 
modalidade Cultura de Tradição. 

4.1.6 Serão inabilitadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas neste edital.  

http://177.47.183.16/plesk-site-preview/www.sesc-se.com.br/177.47.183.16/
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4.1.7 Não serão aceitas inscrições fora do prazo sob qualquer hipótese: isso inclui falta de energia elétrica, 
problemas com provedores de internet, entre outros. Cabe única e exclusivamente ao Sesc prorrogar ou manter os 
prazos estabelecidos neste edital.  
 
4.2. DA HABILITAÇÃO  
 
4.2.1 Pessoa Física, apresentar cópia impressa de:  

a. RG  

b. CPF 

c. CTPS – Carteira de Trabalho contendo as informações com dados pessoais e número do documento; 

d. Comprovação de nº do NIT/PIS/PASEP; 

e. Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 

f. Certidão Negativa Estadual  
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63 
 

g. Certidão Negativa Municipal  
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp (link para residentes em Aracaju. 
Proponentes de outro munícipio devem consultar a prefeitura da sua localidade) 
 

h. Comprovante de residência em nome do proponente. Caso o comprovante residencial esteja em nome de 

terceiros, deverá ser anexada cópia de documento comprobatório (locador/locatário; parentesco, etc) que 

faça jus à informação; 

i. Comprovante de dados bancários do proponente (conta corrente ou conta poupança); 

j. A linguagem Artes Cênicas, o proponente deverá apresentar DRT’s do elenco e técnicos, ou autorização 

especial do SATED, exceto se a inscrição for para a modalidade Experimentos; 

k. Anexos I e III preenchidos e assinados para propostas individuais e Anexos I, II e III preenchidos e 

assinados para grupos, coletivos, companhias. 

 
4.2.2 Pessoa Jurídica/MEI deverão apresentar cópia impressa de:  

a. RG da pessoa que responde juridicamente pela PJ ou MEI; 
 

b. Contrato social em vigor. No caso de MEI, o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
deve ser apresentado no lugar do contrato social; 

 
c. Cartão CNPJ 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp 
 

d. Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo1 
 

e. Certidão Negativa Estadual 
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63 
 

f. Certidão Negativa Municipal 
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp (link para residentes em Aracaju. PJ de outro 
munícipio deve consultar a prefeitura da sua localidade) 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo1
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp
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g. Certidão Negativa Trabalhista 
http://www.tst.jus.br/certidao 
 

h. Certidão de regularidade do FGTS (CRF) 
https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 
 

i. Dados bancários (comprovante) da empresa para depósito em conta; 
 

j. Para a linguagem Artes Cênicas, o proponente deverá apresentar DRT’s do elenco e técnicos ou 
autorização especial do SATED, exceto se a inscrição for na modalidade Experimentos; 

 
k. Anexo I e III preenchidos e assinados para propostas individuais e Anexos I, II e III preenchidos e 

assinados para propostas de coletivos, grupos, companhias. 
 
Parágrafo primeiro: O Sesc/SE poderá solicitar apresentação dos originais dos documentos para conferência de 
autenticidade. 
 
4.2.3 Devem constar na proposta os seguintes itens destinados à avaliação curatorial e técnica: 
 

a. Identificação do proponente 
b. Identificação da proposta 
c. Categoria escolhida 
d. Classificação indicativa 
e. Sugestão de indicação quanto ao local de realização da proposta 
f. Tempo de duração 
g. Tempo de montagem 
h. Município de origem 
i. Limite de público 
j. Resumo da proposta 
k. Histórico da proposta 
l. Integrantes da equipe 
m. Breve currículo dos principais integrantes da equipe 
n. Currículo do artista ou grupo 
o. Necessidades técnicas para realização da proposta 
p. No mínimo 03 (três) fotos coloridas, em cd ou pen drive, no formato JPEG em alta resolução. Informar os 

créditos do fotógrafo responsável pela realização das imagens 
q. Cartaz, programa ou folheto da proposta/espetáculo 
r. Clipping: notícias veiculadas pela mídia sobre o artista, grupo ou trabalho artístico e material de imprensa 

sobre o grupo (máximo de 05 materiais impressos). Não é obrigatório para artistas e grupos iniciantes. 
s.  Para as propostas de artes cênicas, audiovisual e música apresentar mídia com registro da proposta em 

vídeo e produção de áudio com 3 músicas para as bandas (na íntegra) e/ou indicação de links com 
registros disponibilizados em canais de internet de outros trabalhos ou do processo de criação do 
espetáculo constante da proposta inscrita. No caso de Grupos de Tradição que disponham de registro em 
mídia, anexar. 

t. rider técnico de som e luz, mapa de luz e de palco (para as propostas de artes cênicas e shows musicais);  
u. lista de músicas especificando os títulos das composições, autoria delas e tempo de duração do espetáculo 

(para propostas cujo objeto seja composto de músicas e para propostas de artes cênicas com repertório 
musical). 

 
Parágrafo único: Toda a documentação fornecida pelos proponentes, conforme este edital, será arquivada para 
inserção no banco de dados do Setor de Cultura do Sesc/SE. 
 
 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
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4.3 DA ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
Serão anuladas as inscrições: 

a) entregues após o período de inscrição definido neste edital; 
b) que não preencham as informações solicitadas no Anexo I e III para propostas individuais e Anexos I,  

II e III para propostas de coletivos, grupos e companhias. 
 
Parágrafo único: Não serão aceitos documentos rasurados ou com prazo de validade vencido. 
 
5. DO PAGAMENTO 
 
5.1 O pagamento das propostas se processará de acordo com a classificação, conforme categoria escolhida pelo 
proponente, da seguinte forma: 
 

CATEGORIA CULTURA DE TRADIÇÃO | POVOS ORIGINÁRIOS | 
AFRO-BRASILEIRA 

VALOR 

Cortejo Pisa Maneiro, Folias e Outras Danças R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) 

Apresentação de Grupos de Tradição R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) 

Roda de Mestres e Mestras da Cultura de Tradição R$ 600,00 (seiscentos reais) 

Apresentação de artistas populares tradicionais (emboladores, 
violeiros, repentistas, cordelistas, poetas) 

R$ 600,00 (seiscentos reais) 

CATEGORIA LITERATURA VALOR 

Contações de histórias de literatura infanto-juvenil (mínimo de 30 
minutos) 

R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Lançamento de livros de autores e autoras sergipanas R$ 500,00 (quinhentos reais) e coquetel 

Intervenção Literária R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Slam R$ 500,00 (quinhentos reais) 

CATEGORIA TEATRO, DANÇA E CIRCO  VALOR 

Monólogo/solo (mínimo de 40 minutos) R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) 

Até quatro (4) integrantes (mínimo de 40 minutos) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

De cinco (5) a oito (8) integrantes (mínimo de 40 minutos) R$ 3.000,00 (três mil reais) 

A partir de nove (9) integrantes (mínimo de 40 minutos) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

Experimentos em Teatro (mínimo de 30 minutos)  R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Experimentos em Circo (mínimo de 30 minutos) R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Experimentos em Dança (mínimo de 20 minutos)  R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

CATEGORIA MÚSICA VALOR 

Apresentação musical com 1 integrante (mínimo de 60 minutos) R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Apresentação musical com 2 integrantes (mínimo de 60 minutos) R$ 600,00 (seiscentos reais) 

Apresentação musical com 3 integrantes (mínimo de 60 minutos) R$ 900,00 (novecentos reais) 

Apresentação musical com 4 integrantes (mínimo de 60 minutos) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

Apresentação musical com mais de 4 integrantes (mínimo de 60 
minutos)  

R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) 

Experimentos em Música (mínimo de 30 minutos): cultura urbana: rap, 
hip-hop, hip hop gospel, break, funk)  

R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

CATEGORIA CINEMA E AUDIOVISUAL VALOR 

Autorização avulsa de exibição da obra de curta metragem durante a 
realização do Aldeia Sesc de Artes 2019 

R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Autorização avulsa de exibição da obra de média metragem durante a 
realização do Aldeia Sesc de Artes 2019 

R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Autorização avulsa de exibição da obra de longa metragem durante a 
realização do Aldeia Sesc de Artes 2019 

R$ 500,00 (quinhentos reais) 

CATEGORIA ARTES VISUAIS VALOR 

Oficina de Artes Visuais 20 horas R$ 1.000,00 (mil reais) 
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5.2 Os valores especificados no item 5.1 e suas alíneas são valores brutos, ou seja, não estão contabilizados os 
impostos. 
 
5.3 O devido pagamento será realizado através de depósito em conta bancária do proponente em até 60 dias após 
a emissão e entrega da nota fiscal de Pessoa Física ou Jurídica inscrita e o devido ateste do setor competente. Nos 
casos de pessoa jurídica (PJ) e/ou MEI a nota fiscal deverá vir acompanhada da documentação atualizada e 
regular: cópias do CNPJ, da certidão de regularidade do FGTS (CRF), da certidão negativa de débitos municipal, da 
certidão negativa de débitos estaduais, da certidão negativa de tributos federais e dívida ativa da União, da certidão 
negativa de débitos trabalhistas e comprovante de dados bancários da pessoa jurídica. No caso de pessoa física a 
nota fiscal também deverá vir acompanhada da documentação atualizada e regular: cópia da certidão negativa de 
débitos junto à Receita Federal, certidão negativa de débitos estaduais, certidão negativa de débitos municipais e 
comprovante de dados bancários do proponente (conta corrente ou conta poupança). 
 

6. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO 
 
6.1 As propostas recebidas pelo Serviço Social do Comércio – SESC AR/SE passarão por dois processos 
de avaliação: habilitação e seleção. 
 
6.2 A etapa de habilitação consistirá na verificação do cumprimento das exigências constantes no item 4.2.  
 
6.3 Na etapa de seleção as propostas serão analisadas a partir dos eixos curatoriais e critérios abaixo 
descritos: 
 
6.3.1 Eixos Curatoriais 
 

a) Respeito ao ser humano: a proposta impulsiona o desenvolvimento individual e coletivo, e as 
capacidades das pessoas de articularem uma relação construtiva com os espaços que habitam, 
vinculando cultura e educação na promoção do bem-estar e nos esforços para a emancipação 
humana e social;  
 

b) Diversidade cultural: a proposta é constituída de características que oportunizam as pessoas, 
principalmente ao público prioritário do Sesc, a relevância do patrimônio cultural – material e 
imaterial – para a difusão da arte e do conhecimento como bens simbólicos, ressaltando assim, 
seus agentes produtores. Seu pano de fundo são as diversas formas de ver e entender o mundo. 
 

c) Processo de criação e experimentação: a proposta fomenta a criação e experimentação com a 
participação da comunidade em geral, especialmente do público prioritário do Sesc, por meio de 
ações dialógicas, acessíveis e formativas. 

 
6.3.2 Critérios de Avaliação: 

Critérios Avaliação da pontuação 

Linha conceitual e temática: a proposta considera a Política Cultural do Sesc 
como ponto de partida, seu texto é claro, conciso e coerente e suas ações 
vinculam cultura e educação; 

0 a 5 pontos 

Acessibilidade: a proposta atende ao público prioritário do Sesc e a 
comunidade em geral. Destaca a inclusão das pessoas com diferentes faixas 
de renda, idade, gêneros e é acessível para as diferentes deficiências; 

0 a 5 pontos 

Orçamento exequível: a proposta é compatível com os benefícios oferecidos 
e com os recursos disponíveis do Projeto Aldeia Sesc de Artes; 

0 a 5 pontos 

Equipe qualificada: a proposta possui equipe técnica e artística qualificada 
para sua execução. 

0 a 5 pontos 
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7. DOS SELECIONADOS  
 
7.1 Os documentos da proposta artística serão avaliados pela comissão de seleção, composta por Técnicos do  
Programa Cultura do Sesc, que terão as atribuições de: 
 
I – receber, analisar e selecionar todas as propostas, a partir dos critérios de avaliação constantes nos itens 4.2 e 
6.3; 
  
II – analisar a viabilidade de execução da proposta artística considerando as características da programação do 
Aldeia Sesc de Artes 2019; 
 
III – apresentar lista dos selecionados. 
 
Parágrafo único: A comissão de seleção poderá realizar contatos com os inscritos visando dirimir dúvidas, sem 
comprometimento dos critérios de avaliação. 
 
7.2 A partir da análise realizada pela comissão de seleção, será publicada oficialmente a listagem das propostas 
selecionadas no site do Departamento Regional do Sesc em Sergipe (www.sesc-se.com.br).  
 
7.3 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação ao resultado deste edital, deverão ser formalizados em 
documento dirigido à Coordenação do Aldeia Sesc de Artes 2019 em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação oficial 
deste normativo; esse documento (petição) deve mencionar o nome do respectivo edital e deve ser protocolado no 
Setor de Protocolo do Sesc/SE na Rua Dom José Thomaz, nº 235, 2º andar, bairro São José, Aracaju – SE. O 
horário de funcionamento do referido setor é das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
 
7.4 O proponente selecionado que por algum motivo não for participar do evento, ou seja, não puder executar sua 
proposta, deve comunicar formalmente à Coordenação do Aldeia Sesc de Artes 2019 a desistência em até 24h após 
a divulgação do resultado. 
 
Parágrafo único: O Sesc/SE reserva o direito de ampliar ou complementar a programação do Aldeia Sesc de Artes 
2019. De acordo com a necessidade, pode convidar artistas e/ou grupos de relevância artística cultural. 
   
8. DAS OBRIGAÇÕES  
 
8.1 Os proponentes selecionados autorizarão o uso do material gravado para veiculação em rádio, televisão, 
internet, divulgação e outras mídias, sem nenhum ônus para o Serviço Social do Comércio – SESC. Os integrantes 
dos projetos selecionados, de modo individual, autorizarão o uso da imagem, nome e obra por meio de 
preenchimento e assinatura de formulário específico. 
 
8.2 É de inteira responsabilidade do proponente, cuja proposta foi selecionada, o transporte dos integrantes e do 
material necessário à execução da agenda, conforme determinado neste edital. 
 
8.3 No caso de haver integrante menor de 18 (dezoito) anos na proposta selecionada, o proponente deverá 
providenciar a autorização dos responsáveis, para que esse menor possa participar da programação. 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
9.1 Ao efetivar a inscrição para participar do Aldeia Sesc de Artes 2019, o artista/grupo aceita todas as condições 
apresentadas neste edital.  

9.2 Ao ser selecionado, o artista/grupo cede ao Sesc/SE o direito de uso das imagens enviadas, conforme a 
inscrição, bem como das imagens produzidas durante a execução da proposta, das apresentações, entrevistas e 
demais atividades, para que componham o arquivo do Sesc/SE e possam ser utilizadas em peças publicitárias. Os 
artistas selecionados deverão assinar um Termo de Autorização de uso de imagem individual do artista ou grupo em 
peças de divulgação e promoção do Aldeia Sesc de Artes. 

http://177.47.183.16/plesk-site-preview/www.sesc-se.com.br/177.47.183.16/
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9.3 Os artistas/grupos selecionados deverão estar disponíveis para entrevistas sobre a participação no Aldeia Sesc 
de Artes 2019.  

9.4 São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos e propriedade industrial), 
bem como quaisquer outros resultantes da adesão objetiva a este edital e de fiscalização sindical das categorias 
envolvidas, ficando o Serviço Social do Comércio – SESC AR/SE excluso de qualquer responsabilidade dessa 
natureza. 

9.5 O proposta deve ser realizada atendendo a todas as características especificadas por ocasião da inscrição. 

9.6 Poderão compor a programação do Aldeia Sesc de Artes 2019 ações de artes cênicas dos projetos Palco 
Giratório e Sesc Dramaturgias, exposições de artes visuais do projeto Arte Sesc, programações artísticas do projeto 
Artes Integradas, ações de literatura dos projetos Arte da Palavra, Prêmio Sesc de Literatura e Nordeste das Artes. 

9.7 Em caso de comprovada a não veracidade das informações prestadas, o Serviço Social do Comércio – SESC 
AR/SE poderá excluir da programação o proponente selecionado. 

9.8 O não cumprimento das obrigações pode acarretar ao proponente selecionado as seguintes penalidades: 
advertência por escrito, suspensão de contratar com o Sesc por até 02 (dois) anos e rescisão, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.  

9.9 Eventuais esclarecimentos referentes a este edital serão prestados pelo Serviço Social do Comércio – SESC/SE 
através do site www.sesc-se.com.br. 
 
9.10 O resultado será divulgado dia 26 de abril de 2019, no site www.sesc-se.com.br e será afixado nos murais das 
Unidades Operacionais do Serviço Social do Comércio – SESC AR/SE. 

9.11 Após a data da divulgação do resultado, o proponente tem o prazo de 2 (dois) dias úteis para interpor recurso 
junto ao Sesc Sergipe. 

 

 
Aracaju, 28  de fevereiro  de 2019. 

 
 
 

Rita Simone Barbosa Liberato 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://177.47.183.16/plesk-site-preview/www.sesc-se.com.br/177.47.183.16/
http://177.47.183.16/plesk-site-preview/www.sesc-se.com.br/177.47.183.16/
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ANEXO I 
ALDEIA SESC DE ARTES 2019 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE - PESSOA FÍSICA QUE APRESENTA A PROPOSTA. 

Nome completo: 
 

Nº do CPF:  
 

Nº do RG: 
 
 

Nº do PIS/PASEP/NIT: Endereço completo: 
 
 

Bairro:  
 

Cidade:  
 
 

CEP:  
 

UF:  
 

Telefone(s):  Email(s):  
 

Dados Bancários: 
 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE - PESSOA JURÍDICA QUE APRESENTA A PROPOSTA. 

Nome completo ou razão social:  
 
 

Nº do CNPJ:  
 

Endereço completo da pessoa jurídica:  
 
 

Nome completo do representante legal da Pessoa Jurídica: 
 

Cargo/Função do representante legal da Pessoa Jurídica: 
 

Telefone(s):  
 

Email(s):  

Dados bancários da pessoa jurídica: 
 

 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Título da proposta: 
 

Nome do artista, grupo, companhia ou trupe: 
 

Total de participantes: 
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CATEGORIA ESCOLHIDA  

 
Cultura de Tradição  |  Povos Originários  |  Afrodescendentes  
[    ] Cortejo Pisa Maneiro Folias e Outras Danças 
[    ] Apresentações de Grupos de Tradição 
[    ] Rodas de Mestres e Mestras da Cultura de Tradição 
[    ] Apresentações de Artistas Populares Tradicionais (emboladores, violeiros, repentistas, cordelistas, poetas, etc) 

 
Literatura 
[    ] Contações de histórias de literatura infanto-juvenil 
[    ] Lançamento de livros de autores e autoras sergipanas 
[    ] Intervenção Literária 
[    ] Slam 

 
Artes Cênicas 
[    ] Monólogo/solo de teatro                       [    ]  Monólogo/Solo de dança                     [    ] Monólogo/Solo de circo 
[    ] Até quatro integrantes de teatro           [    ] Até quatro integrantes de dança           [    ] Até quatro integrantes de circo 
[    ] De cinco a oito integrantes de teatro    [    ] De cinco a oito integrantes de dança    [    ] De cinco a oito integrantes de circo 
[    ] A partir de nove integrantes de teatro  [    ] A partir de nove integrantes de dança   [    ] A partir de nove integrantes de circo 
[    ] Experimentos locais de teatro – oriundos das universidades, faculdades, escolas públicas e privadas e comunidades 
[    ] Experimentos locais de dança – oriundos das universidades, faculdades, escolas públicas e privadas e comunidades 
[    ] Experimentos locais de circo – oriundos das universidades, faculdades, escolas públicas e privadas e comunidades 
 

Música 
[    ]  Apresentação musical com 1 integrante 
[    ]  Apresentação musical com 2 integrantes 
[    ]  Apresentação musical com 3 integrantes 
[    ]  Apresentação musical com 4 integrantes 
[    ]  Apresentação musical com mais de 4 integrantes 
[    ]  Experimentos locais de música – oriundos das universidades, faculdades, escolas públicas e privadas e comunidades 

 
Audiovisual 
[    ] Obra audiovisual de Curta Metragem 
[    ] Obra audiovisual de Média Metragem 
[    ] Obra audiovisual de Longa Metragem 

 
Artes Visuais  
[    ] Oficina 20 horas 

 

Quanto ao tema: 

[        ] Para crianças 
[        ] Infanto-juvenil 
[        ] Adulto  
 

Classificação indicativa: 
[         ] Anos 
[         ] Livre 

Quanto ao local de realização da proposta: (onde é possível executar sua 

proposta, pode marcar mais de uma alternativa)  

[      ] Palco e Espaços alternativos  
[      ] Quadras de escolas, pátios 
[      ] Rua  
[      ]  Sala      
[      ] Outros (Especifique) 

 
 

 
 

Tempo de duração:  

Tempo de montagem:  

Tem limite de público? Se sim, qual a lotação máxima?  

Município de origem: 
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RESUMO DA PROPOSTA COM, NO MÁXIMO, 20 LINHAS.  

 
 
 
 
 

 
 

HISTÓRICO DO PROPONENTE (PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FESTIVAIS, PROJETOS E OUTROS EVENTOS, 
TURNÊ(S), TEMPORADA(S) E PREMIAÇÕES) | NO MÁXIMO, 30 LINHAS  

 
 
 
 

 
 

INTEGRANTES DA EQUIPE 

Nome artístico Função DRT 

   

   

   

   
 
 

BREVE CURRÍCULO DOS PRINCIPAIS INTEGRANTES DA EQUIPE - NO MÁXIMO, 10 LINHAS DE CADA 
PROFISSIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICAR NECESSIDADES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA, ANEXAR RIDER TÉCNICO  

      
 
 
 
 

 

ANEXAR 

No mínimo, 03 (três) fotos coloridas, em CD ou pen drive, no formato JPEG em alta resolução. Informar os créditos do 
fotógrafo responsável pela realização das imagens. 

Cartaz, programa ou folheto do espetáculo. 

Cópias de matérias de jornal, revista ou site de notícias da internet (no máximo 5) 

Para as propostas de artes cênicas, audiovisual e música apresentar mídia com registro da proposta em vídeo e produção 
de áudio com 3 músicas para as bandas (na íntegra) e/ou indicação de links com registros disponibilizados em canais de 
internet de outros trabalhos ou do processo de criação do espetáculo constante da proposta inscrita. No caso de Grupos de 
Cultura de Tradição que disponham de registro em mídia, anexar. 

 
 

                                                                    DECLARAÇÃO DE ACEITE 
 
Declaro que estou de acordo com os termos do Edital do Aldeia Sesc de Artes 2019 e assumo o compromisso de 
participar do projeto conforme atividades, períodos e horários determinados pelo Sesc. 
 
__________________________________________________________________ DATA: ___/____/ 2019. 
                                     Assinatura do Proponente 



                                                                                                                             Serviço Social do Comércio 
Administração Regional em Sergipe 

 

13 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

ANEXO II 
ALDEIA SESC DE ARTES – 2019 

 

DECLARAÇÃO 

(para grupos, coletivos, companhias e etc.) 

 
 

 
Eu, __________(nome do proponente)_____________________, CPF______________, RG ________________, representante 

do(a) ______(nome da Cia/Grupo/Realizador)________________assumo o compromisso de participar do Aldeia Sesc de Artes 2019 

conforme atividades, períodos e horários determinados pelo Sesc. 

 

______________________________________________________ 

Data e Assinatura do Proponente 

 

 

Os participantes abaixo declaram que o proponente __(nome do proponente)_____ está autorizado a representar o(a) 

______(nome da Cia/Grupo/Realizador)______  no Aldeia Sesc de Artes 2019, em todos os atos pertinentes a este edital. 

 
_______________________________                  ____________________________ 
Nome:                                                                      Nome: 
CPF:                                                                        CPF: 
RG:                                                                          RG: 
 
_______________________________                  ____________________________ 
Nome:                                                                      Nome: 
CPF:                                                                        CPF: 
RG:                                                                          RG: 
 
_______________________________                  ____________________________ 
Nome:                                                                      Nome: 
CPF:                                                                        CPF: 
RG:                                                                          RG: 
 
_______________________________                  ____________________________ 
Nome:                                                                      Nome: 
CPF:                                                                        CPF: 
RG:                                                                          RG: 
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ANEXO III 
ALDEIA SESC DE ARTES – 2019 

 

 

DECLARAÇÃO 

(para propostas individuais, grupos, coletivos, companhias e etc.) 

 
 
 

 
Eu, ____(nome do proponente)_____________________, CPF______________, RG ________________, representante do(a) 

______(nome da Cia/Grupo/Realizador)________________declaro que não sou funcionário efetivo do Sistema Fecomércio Sesc/ 

Senac, bem como não possuo parentes até o terceiro grau civil que seja funcionário do referido Sistema.  

 

______________________________________________________ 

Data e Assinatura do Proponente 

 

 


