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INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2019 

 
EDITAL 

PROJETO NORDESTE DAS ARTES 2019 
 
1. OBJETO 
Cadastrar Pessoas Físicas, Jurídicas (PJ) e MEI para participarem de vivências artísticas no projeto 
NORDESTE DAS ARTES 2019. 
 
2. OBJETIVO 
Formar um cadastro reserva, a depender da categoria especificada neste edital, de pessoas físicas, MEI, 
e/ou jurídicas, capazes de colaborar com o Sesc Sergipe nas vivências do projeto Nordeste das Artes. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Fortalecer a produção cultural do território Nordeste; 
- Promover o diálogo entre os agentes culturais do Nordeste buscando fortalecer as políticas culturais; 
- Investir na formação e qualificação de artistas, pesquisadores e produtores culturais. 
 
3. DEFINIÇÕES: 
O Sesc entende vivência como um “conjunto de ações estruturadas com o propósito de oferecer 
oportunidades de fruição e experiência, por meio de trabalho cênico, contação de histórias, saraus, 
intervenções, processos criativos, entre outros” (SESC, 2015). Para fins deste edital, as propostas 
deverão ser submetidas, acentuando formas dialógicas de compartilhamento de processos de criação 
entre artistas selecionados para o projeto, técnicos do Sesc e convidados. O projeto Nordeste das Artes 
2019 viabilizará vivências em estados e períodos distintos, contemplando diferentes profissionais das 
linguagens Circo, Literatura, Música, Patrimônio Cultural, Artes Visuais e Audiovisual. 
 
4 CRONOGRAMA 

ATIVIDADE LOCAL PERÍODO 

Inscrições Coordenação Técnica do Sesc Centro 
Rua Senador Rollemberg, 301 Bairro São 
José,  Aracaju - Sergipe  

01 a 15/03/19 

Divulgação do resultado 
 

Via página do Sesc Sergipe na internet 
[www.sesc-se.com.br] 

Até 22/03/19  

Fórum Estadual (os selecionados 
deverão, sem exceção, participar do 
fórum) 

Hotel Sesc Atalaia 
Av. Santos Dumont, 543  
Aracaju - Sergipe 

Dias 04/04 às 19h e 
05/04, das 09h às 12h 
e das 14h às 17h 

Vivência de Música  
Mostra Sesc Sonoridade de Bandas 

Cariri – Ceará  06 a 12/05/2019 

Vivência Artes Visuais e Audiovisual*-  
Conexões Criativas Laboratório de 
Videoarte - Projeto Galeria Sesc 

Natal – Rio Grande do Norte 21 a 27/07/2019 

Vivência de Literatura  
Aldeia Sesc de Artes | Janelas Literárias 

Hotel Sesc Atalaia  
Av. Santos Dumont, 543   
Aracaju - Sergipe 

20 a 24/08/2019 

Vivência de Patrimônio Cultural 
(Mestres/Mestras) 

Feira de Santana – Bahia  18 a 21/09/2019 

Vivência de Circo João Pessoa – Paraíba 13 a 19/10/2019 

Entrega do produto final (videoarte) para 
o participante da Vivência Artes Visuais e 

Sesc Centro 
Rua Senador Rollemberg, 301 – Bairro 

Até 31/10/2019 
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Audiovisual São José – Aracaju - Sergipe 

*Para a Vivência Artes Visuais e Audiovisual o artista selecionado receberá um incentivo no valor de R$ 
10.000,00 (Dez mil reais) para criação de um videoarte, que deverá ser apresentado ao Sesc (Rua 
Senador Rollemberg, 301 – Aracaju/SE) até 31 de outubro de 2019. O videoarte será incorporado ao 
acervo do Sesc e o artista realizará uma ação formativa para a comunidade. Além disso, existe a 
perspectiva da exibição da obra numa exposição coletiva a ser lançada, simultaneamente, em outros 
estados da Rede Sesc, em 2020.  
 

5 FORMALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR: 
5.1 As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas mediante entrega de envelope lacrado na sala da 
Coordenação Técnica, segundo andar do Sesc Centro, à Rua Senador Rollemberg, 301, Bairro São 
José, Aracaju/SE, das 09h às 18h no período de 01 a 15/03/19. 
5.2 No ato da inscrição será indispensável o preenchimento e entrega dos anexos devidamente 
assinados: Anexo I (Check List), Anexo II (Formulário de Dados Gerais), Anexo III Carta de Intenções 
(escrita em até duas laudas; fonte Times New Roman, corpo 12, espaço simples);  Anexo IV (Termo de 
Autorização de Uso de Imagem) e Anexo V (Declaração de não parentesco), além de anexar 
Currículo/Portfólio para análise da comissão de seleção. 
5.3 É vetada a inscrição de proponente que seja funcionário ou parente até terceiro grau civil (afim ou 
consanguíneo) de colaborador ou dirigente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac (Decreto nº 61.836/67). 
 
6 DA HABILITAÇÃO  
6.1 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 (De acordo com comprovante de residência) 
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63 

g. Certidão Negativa Municipal (De acordo com comprovante de residência) 
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp  
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; 

h. Comprovante de dados bancários do proponente (conta corrente ou conta poupança); 
i. Para a linguagem Circo deverá apresentar DRT; 
j. Anexo I (Check List), Anexo II (Formulário de Dados Gerais), Anexo III (Carta de Intenções 

escrita em até duas laudas; fonte Times New Roman, corpo 12, espaço simples), Anexo IV 
(Termo de Autorização de Uso de Imagem) e Anexo V (Declaração de não parentesco), 
preenchidos e assinados; 

k. Anexar Currículo e Portfólio para análise da comissão de seleção. 
 

6.2 Pessoa Jurídica/MEI apresentar cópia impressa de:  
a. RG do representante legal da PJ uou 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; 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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
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d. Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.as
p?Tipo=1 

e. Certidão Negativa Estadual (De acordo com comprovante de residência) 
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63 

f. Certidão Negativa Municipal (De acordo com comprovante de residência) 
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp  

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 Circo deverá apresentar DRT do artista; 
k. Anexo I (Check List), Anexo II (Formulário de Dados Gerais), Anexo III (Carta de Intenção 

escrita em até duas laudas; fonte Times New Roman, corpo 12, espaço simples), Anexo IV 
(Termo de Autorização de Uso de Imagem) e Anexo V (Declaração de não parentesco), 
preenchidos e assinados; 

l. Anexar Currículo e Portfólio para análise da comissão de seleção. 
Parágrafo primeiro: O Sesc/SE poderá solicitar apresentação dos originais dos documentos para 
conferência de autenticidade. Os documentos submetidos no ato de inscrição deverão ser atualizados e 
apresentados junto à nota fiscal, quando da realização das atividades para fins de pagamento, o qual 
será efetuado em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota pelo setor competente, através de depósito 
em conta bancária informada. 
Parágrafo segundo: Caso o artista selecionado cumpra com a obrigação de participar do Fórum 
Estadual em Sergipe e, por qualquer motivo, não possa participar da Vivência Artística, o mesmo não 
terá direito a receber o cachê.  
Parágrafo terceiro: A não participação na Vivência de Artes Visuais e Audiovisual, exime o Sesc de 
efetuar o pagamento referente ao incentivo artístico. 
7 DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO: 
7.1 As propostas recebidas pelo Serviço Social do Comércio – SESC AR/SE passarão por dois 
processos de avaliação: habilitação e seleção. 
7.2 A etapa de habilitação consistirá na verificação do cumprimento das exigências constantes no item 6.  
7.3 Na etapa de seleção as propostas serão analisadas a partir dos eixos curatoriais e critérios abaixo 
descritos: 
7.3.1 Eixos Curatoriais: 

a) Fortalecimento da produção cultural nordestina: a proposta impulsiona o desenvolvimento 
individual e coletivo, e a capacidade das pessoas em articular uma relação construtiva com os 
espaços que habitam, vinculando cultura nordestina e educação, como campos impulsionadores 
da ativação dos territórios, bem como da emancipação humana e social;  

b) Diversidade cultural: a proposta é constituída de características que oportunizam o diálogo inter-
regional, focando no patrimônio cultural – material e imaterial, respeitando as culturas de 
tradição.   

c) Processo de criação e experimentação: a proposta fomenta a criação e experimentação de 
conteúdos e práticas que colaborem para o diálogo, formação de redes de sociabilidades, 
organização e formalização do setor das artes no Nordeste.  

7.3.2 Critérios de Avaliação: 

Critérios 
Avaliação da 
pontuação 

Linha conceitual e temática: a proposta considera a Política Cultural do 
Sesc (http://www.sesc.com.br/downloads/politicacultural.pdf) como ponto 
de partida, seu texto é claro, conciso e coerente e suas ações vinculam 
cultura e educação; 

0 a 5 pontos 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.sefaz.se.gov.br/conteudo/63
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_pesquisa.wsp
http://www.tst.jus.br/certidao
https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.sesc.com.br/downloads/politicacultural.pdf
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Acessibilidade: a proposta potencializa as políticas de descentralização e 
sustentabilidade econômica e socioambiental às manifestações culturais. 
Destaca a inclusão das pessoas com diferentes faixas de renda, idade, 
gêneros e é acessível para as diferentes deficiências; 

0 a 5 pontos 

Artista qualificado: a proposta apresenta qualidade técnica e artística em 
consonância com pesquisas e formações complementares, com a Política 
Cultural do Sesc, e necessidades do projeto Nordeste das Artes 2019.  

0 a 5 pontos 

 
8 CATEGORIAS DISPONÍVEIS PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 

CATEGORIA CACHÊ 

Músico  3.000,00 

Artista Visual e/ou do Audiovisual 3.000,00 para a Vivência e  
10.000,00 de incentivo artístico para a criação de videoarte 

Autores/Ariticuladores Literários 3.000,00 

Mestre/Mestra da Cultura de Tradição 3.000,00 

Artista Circense 3.000,00 

 
9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1 O ato de inscrição implica a aceitação do presente edital. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Direção Regional do Sesc. 
9.2 Os selecionados deverão, sem exceção, participar do Fórum Estadual que, inclusive, é aberto ao 
público. 
9.3 As passagens aéreas, hospedagens e diária alimentação das pessoas selecionadas serão custeadas 
pelo Sesc. 
9.4 Os selecionados para as vivências nos estados deverão representar sua linguagem artística, 
cumprindo as normas e padrões efetivos do Sesc, bem como contribuir para as discussões teóricas e 
práticas, instigando a reflexão estética. 
9.5 Os selecionados deverão estar disponíveis para entrevistas sobre a participação no Projeto Nordeste 
das Artes 2019.  
9.6 Após a vivência, o selecionado terá o prazo de sete dias para apresentar ao Sesc seu relatório de 
participação. Também deverá realizar apresentação de sua experiência numa Roda de Conversa, cuja 
data será definida pela instituição.  
9.7 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 Regulamento e 
de fiscalização sindical das categorias envolvidas, ficando o Serviço Social do Comércio – SESC AR/SE 
excluso de qualquer responsabilidade dessa índole. 
9.8 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. 
9.9 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.   
9.10 O Sesc reserva-se ao direito de não realizar o projeto Nordeste das Artes 2019, bem como alterar 
ações e/ou datas. 
9.11 Eventuais esclarecimentos referentes a este edital serão prestados pelo Serviço Social do Comércio 
– SESC/SE, através do site www.sesc-se.com.br. 
9.12 O resultado será divulgado no site www.sesc-se.com.br e será fixado nos murais das Unidades  
Operacionais do Serviço Social do Comércio – SESC AR/SE. 
 
 
 

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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9.13 Das decisões da Comissão caberá recurso dirigido à Direção Regional, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis.  
 

Aracaju (SE), 01 de março de 2019. 
 
 
 

Rita Simone Barbosa Liberato 
Presidente da Comissão  
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PROJETO NORDESTE DAS ARTES 2019 - ANEXO I (FORMULÁRIO CHECK LIST) 

NOME DO PROPONENTE: 
 

PESSOA FÍSICA | APRESENTAR CÓPIA DE: 

 Anexo I (Check List), Anexo II (Formulário de Dados Gerais), Anexo III (Carta de Intenções), 
Anexo IV (Termo de Autorização de Uso de Imagem), Anexo V (Declaração de não parentesco),  
Currículo e Portfólio 

 RG 

 CPF 

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

 Comprovação de nº do NIT/PIS/PASEP 

 Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal 

 Certidão Negativa Estadual 

 Certidão Negativa Municipal  

 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 

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

 Para a linguagem Circo deverá apresentar DRT  

PESSOA JURÍDICA/MEI | APRESENTAR CÓPIA DE:  

 Anexo I (Check List), Anexo II (Formulário de Dados Gerais), Anexo III (Carta de Intenções), 
Anexo IV (Termo de Autorização de Uso de Imagem), Anexo V (Declaração de não parentesco),  
Currículo e Portifólio 

 RG do representante legal da PJ ou MEI  

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

 Cartão CNPJ 

 Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal 

 Certidão Negativa Estadual 

 Certidão Negativa Municipal 

 Certidão Negativa Trabalhista 

 Certidão de regularidade do FGTS (CRF) 

 Dados bancários (comprovante) da empresa para depósito em conta 

 Para a linguagem Circo deverá apresentar DRT do artista 

 
Assinatura: ___________________________________________________________________  

Data:     
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PROJETO NORDESTE DAS ARTES 2019  -  ANEXO II (FORMULÁRIO DADOS GERAIS) 

NOME DO PROPONENTE: 

 
CATEGORIA: 

 

TELEFONES FIXO E CELULAR:     

 
 

E-MAIL: 

 
PESSOA FÍSICA 

CPF: 

 
NÚMERO DO NIT/PIS OU PASEP: 

 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM 
ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

 
DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE: 

 
MEI OU PESSOA JURÍDICA 

CNPJ:  

 

ENDEREÇO COMPLETO1 

RUA

 

Nº  
COMPLEMENTO

 

BAIRRO  CEP: -  

CIDADE:  ESTADO:  

DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO: 

 

AGENCIA: 

 
TIPO DA CONTA: 

 

Nº DA CONTA: 

 
CURRÍCULO E PORTFÓLIO PARA PARTICIPAR COMO: 
 Músico 
 Artista Visual e/ou do Audiovisual 
 Autores/Articuladores Literários 
 Mestre/Mestra da Cultura de Tradição 
 Artista Circense 

Declaro que estou de acordo com os termos deste Edital e assumo o compromisso de participar das 
atividades, períodos e horários determinados pelo Sesc. 
 
ASSINATURA:_______________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/2019. 
 
 

                                                           
1 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.  
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PROJETO NORDESTE DAS ARTES 2019   
ANEXO III  FORMULÁRIO CARTA DE INTENÇÕES (02 LAUDAS) 
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Assinatura: ____________________________________________________  

Data:     
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PROJETO NORDESTE DAS ARTES 2019  
 

ANEXO IV 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, NOME E/OU OBRA 
 
 
 
Pelo presente documento, eu, _________________________________________________________, 
residente na ___________________________________________________________________, inscrito 
(a) no CPF sob o nº _______________________ e RG nº ________________________, adiante 
designado Autorizante, autoriza ao SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR/SE, designado 
Autorizado, caso a minha inscrição seja aprovada para participação no Projeto Nordeste das Artes 2019, 
a utilizar a minha imagem, nomes e/ou obras em anúncios, catálogo, folders, empenas, fachadas, 
banners, outdoors, busdoors, internet e todas as mídias digitais do Sistema Fecomércio Sesc Senac, de 
acordo com o que a seguir se estabelece: 
1. O Autorizante, plenamente ciente de que todas as formas de publicidade da Autorizada são de 

caráter educativo, cultural ou publicitário, firma a presente Autorização gratuitamente, de forma 
irrevogável e irretratável em caráter definitivo, não cabendo indenização a qualquer título; 

2. A Autorizada fica plenamente capacitada a reproduzir, publicar e ceder, no Brasil e no exterior sob 
qualquer forma de suporte de material existente ou que venha a ser criado, as produções que 
contenham a imagem do Autorizante e de suas obras; 

3. A presente Autorização é dada de forma a permitir a Autorizada a fixar imagem do Autorizante e de 
suas obras na produção acima citada, a ser veiculada no Brasil e no exterior, em número ilimitado de 
vezes, em circuito fechado e/ou aberto, seja qual for o processo de transporte utilizado.  

4. Fica eleito o foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, como competente para dirimir 
qualquer demanda decorrente deste Termo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 

Desta forma, firma o presente, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e herdeiros. 
 
Aracaju, ________ de ____________________ de 2019. 
 
 
_____________________________________      _________________________________ 
  Autorizante                                                                  Autorizado  
 
Testemunhas: 
1ª _________________________________      2ª_________________________________ 
CPF:                                                                               CPF:  
  



  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE 

 

Rua Dom José Tomaz, 235, Bairro São José,  Aracaju – SE.  CEP 49.015-090 

SESC – Uma Empresa Privada, integrada ao Sistema  Fecomércio, mantida e administrada pelo Empresário do Comércio. 

 

 
PROJETO NORDESTE DAS ARTES 2019 

 
ANEXO V 

 
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 

 

 

 


