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EDITAL Nº 04/2015 – De Fomento e Apoio à Produção Teatral da Secretaria de Estado da 

Cultura (SECULT). 

 

 

O Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura, com 

o objetivo de promover e estimular a produção teatral e suas múltiplas vertentes em Alagoas, 

torna público o presente edital e convida os grupos teatrais a apresentarem propostas para 

concorrerem a produção de 05 peças teatrais, observadas as especificações constantes deste 

Edital, conforme regulamenta o  Edital de Fomento e Apoio à Produção Teatral da Secretaria 

de Estado da Cultura. 

 

1. DO OBJETIVO: 

 

O presente Edital de Fomento e Apoio à Produção Teatral está em conformidade 

com a política cultural do Governo do Estado, visando: 

 

1.1. Formular e supervisionar a execução da política estadual de cultura, em estreita 

articulação com os órgãos e entidades a ela vinculadas, atendendo as demandas do 

Governo e as aspirações da sociedade; 

 

1.2. Incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão, a pesquisa de novas 

linguagens, a formação e o aprimoramento da celebração popular mais defendida no 

país. 

 

1.3. Estimular a formação e produção de peças teatrais no cenário alagoano e suas formas de 

expressão e gêneros. 

 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 O Edital é aberto ao público interessado, observadas as condições deste edital. 

 

2.2 Podem participar deste edital, grupos teatrais que estejam situados no Estado de 

Alagoas e que atuem a mais de 03 (três) anos, na produção e montagem de espetáculo 

teatral, podendo ser comprovado através de artigos públicos, fotos de produções 

anteriores e datadas.  

 

       2.3 É vedada, neste concurso, a participação de servidores pertencentes ao quadro   

da Secretaria de Cultura, de outras secretarias estaduais e órgãos de 

assessoramento estadual ou qualquer órgão pertencente ao Estado de Alagoas.  
 



     
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 
Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 

 

2.4 Fica vedada a participação de membros das Entidades Organizadora e Comissão 

Julgadora a este Concurso. 

 

        2.5 São vedadas as inscrições de projetos que tenham recebido ou que venham a 

receber recursos advindos de quaisquer tipos de convênios celebrados com o 

Estado de Alagoas, principalmente com órgãos vinculados a esta Secretaria.  
 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1 As inscrições serão gratuitas e  deverão ser encaminhadas através de envelopes pelos 

correios ou diretamente na sede da secretaria, localizada na Praça dos Martírios, no 

antigo Palácio Floriano Peixoto, S/N, CEP: 57020- 090 Centro, Maceió, AL, de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 8 às 14 horas, contendo os 

seguintes documentos: 

 

 Ficha de Inscrição - disponível no site da Secretaria de Estado da Cultura 

(www.cultura.al.gov.br) ou através do modelo em anexo. 

        3.2. Da Documentação  
3.2.1- Envelope 1: 

       a) Ficha de Inscrição (preenchida através do site http:// www.cultura.al.gov.br  

b) Inscrição no CNPJ há 01(um) ano ou mais; 

c) Copia do contrato social e última alteração contratual, ou do ato constitutivo e 

respectivo estatuto, devidamente registrados, onde esteja consignado como objeto o 

exercício de atividade na área cultural; 

d) Copia da carteira de identidade e do CPF do(s) dirigente(s) responsável (eis); 

e) Copia do comprovante da sede do proponente; 

f) Certidões de regularidade fiscal perante Cartão CNPJ; Dívida Ativa; CNDT 

(Trabalhista); FGTS; Estadual e Municipal, 

3.2.2- Envelope 2:Projeto e texto dramatúrgico: 

   a) Projeto conforme item .3.2 deste edital (03) vias; 

b) Cópia do texto de dramaturgia (03) vias;  

c) No caso em que o projeto proposto contemplar qualquer forma de publicação de 

trabalho de terceiros, o proponente deverá comprovar a respectiva opção de cessão dos 

direitos autorais; 

3.2.3- Não será aceita qualquer complementação, modificação, substituição ou 

supressão de documentos indicados nos subitens ‘3.4.1’ e ‘3.4.2’, após recebimento do 

pedido de inscrição. 

3.2.4- Todos os documentos que constam no subitem ‘3.4.1’ devem ser autenticados, 

exceto a letra (a). 

3.2.5- Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis o com prazo de validade 

vencido. 

http://www.cultura.al.gov.br/
http://www.cultura.al.gov.br/
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3.3. O período de inscrição será a partir do dia 30 de Novembro  a 05 de Janeiro, não 

sendo aceito nenhum trabalho após este prazo. 

 

3.4 As inscrições realizadas via Correios, tem que ser via SEDEX, sendo considerado 

o prazo para o dia da postagem, através do carimbo da agência postal.  

 

 
4.  DO PROJETO 

 

4.1. Formato em que o projeto deve obedecer: fonte: Times New Roman/ Tamanho da fonte: 

12 / Espaçamento entre linhas: 1,5cm / limite de 20 (vinte) páginas; 

  

     a) Ficha técnica do Projeto; 

 Breve currículo dos principais integrantes do projeto (máximo de 20 linhas para cada 

participante); 

     b) O objetivo do projeto; 

     c) Justificativa do projeto; 

     d) Onde será realizado o projeto? 

 Cidade (s) e Local (is); 

            e) O que será realizado?  

 Descrição do Projeto; 

 Sinopse do espetáculo; 

 Proposta de dramaturgia; 

 Proposta de encenação; 

 Concepção de cenário, de figurino, de iluminação e de música, quando prontas 

até a data de inscrição do projeto; 

              f) Para quem será realizado? 

 Perfil do público- alvo; 

 Plano de Divulgação envolvendo todas as ações do projeto; 

 

g) Quando será realizado?  

 Plano envolvendo todas as ações do projeto;         

 

h) Como será realizado? 

 Orçamento (em caso de compra de equipamento de qualquer natureza, deverá 

ser expressamente justificado o motivo da compra e o destino do equipamento 

adquirido), devendo haver uma prestação de contas. 

 Parcerias ( o projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste 

Edital deverá especificar as fontes complementares de recursos);  

 

i) Contrapartida:  

 Proposta detalhada da Contrapartida; 
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 Plano de Multimídia  

 

4.2. Os projetos deverão ser apresentados exclusivamente por pessoa jurídica cuja 

natureza/objeto social seja finalidade cultural. 

 
4.3 Cada proponente poderá se inscrever somente 01 (um) projeto neste Concurso. 

 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são recursos próprios oriundos do 

programa de Trabalho 13392023940390000 - Fomento a Atividade Cultural - mais cultura, 

Rubrica 33.90.31, PI 003274, Fonte 0100, do orçamento do Fundo de Desenvolvimento de 

Ações Culturais (FDAC). 

 

6. DA COMISSÃO JULGADORA  

 

6.1. Haverá uma Comissão Julgadora composta por 3 (três) especialistas, de 

reconhecido prestígio na área teatral, designada pela Secretaria de Estado da Cultura 

(SECULT). 

 

6.2. A composição da Comissão Julgadora será publicada em Portaria no Diário Oficial do 

Estado de Alagoas. 

 

6.3. .A Comissão terá autonomia na analise técnica e decisão de seleção quanto ao 

projeto apresentado, inclusive para desclassificar projetos que não atendam 

requisitos mínimos exigidos.  
 

 

 

7. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (Alterar/ Critérios de 

avaliação) 

 

7.1. A avaliação dos projetos inscritos será de responsabilidade da Comissão 

Julgadora.  

 

7.2 Os projetos dos proponentes ao certame, serão identificadas pelo número de 

processo de entrada no protocolo, no ato de sua inscrição, para que assim mantenha o 

anonimato das propostas, como meio de se constituir um julgamento probo e imparcial 

a ser realizado pela comissão que será constituída conforme Item 5 e seus respectivos 

sub-itens.  
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8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  

8.1. Os trabalhos serão avaliados anonimamente. 

 

8.2. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos que não que não contiverem 

título, estiverem fora dos padrões solicitados, bem como aquele que caracterizem 

cópia ou plágio. 

 

 8.3 O Julgamento dos projetos será efetuado considerando os seguintes 

critérios:  

 

a) Excelência e relevância artística do projeto (notas de 01 a 05); 

b) Qualificação dos artistas e dos técnicos envolvidos no projeto (notas de 

01 a 05); 

c) Descentralização geográfica e capilaridade no Estado de Alagoas (notas 

de 01 a 05); 

d) Proposta de Contrapartida (nota de 01 a 05); 

e) Diversidade Temática e estética (notas de 01 a 05); 

f) Interesse Público (notas de 01 a 05); 

g) Compatibilidade orçamentária (notas de 01 a 05); 

h) Viabilidade de realização do projeto (notas de 01 a 05); 
 

8.4. O somatório dos pontos seguirá os parâmetros definidos no item anterior e a 

pontuação máxima que cada julgador poderá conceder a um trabalho será de 40 

(quarenta) pontos. 

 

8.5. . Serão classificados os trabalhos que alcançarem uma pontuação média igual ou 

maior que 20 (vinte) pontos. De acordo com a tabela abaixo:  

 

Critérios de Julgamento Pontuação 

Excelência e Relevância Artística do 

Projeto 

01 a 05 

Qualificação dos artistas e dos técnicos 

envolvidos no projeto 

01 a 05 

Descentralização geográfica e 

capilaridade no Estado de Alagoas 

01 a 05 

Proposta de Contrapartida 01 a 05 

Diversidade Temática e Estética  01 a 05 

Interesse Público 01 a 05 

Compatibilidade Orçamentária  01 a 05 

Viabilidade de realização do Projeto                          01 a 05 
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8.6 – DRAMATURGIA 

 

Em um texto teatral uma história é contada como uma narrativa. Há em geral um 

enredo, personagens principais e secundários, um certo conflito, uma introdução, um 

clímax e um desfecho. Difere entretanto de um romance, devido a forma como o texto  

 

 

é disposto em geral, no que refere à descrição de cenários, personagens e a presença 

do narrador. Além disso, devem ser observados os efeitos causados pela divisão do 

texto teatral em cenas e/ou atos de acordo com a ordem dos acontecimentos. A 

proposta de dramaturgia deve ser avaliada sob o aspecto de: existência ou não de 

conflito entre os personagens; há relação entre o texto e o cenário. 

 

8.7 – QUALIFICAÇÃO DOS ARTISTAS E DOS TÉCNICOS ENVOLVIDOS NO 

PROJETO 

Observância dos currículos de artistas e técnicos será pautado nos seguintes itens: 

melhor currículo e melhor nota. 

 

8.8 – DESCENTRALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E CAPILARIDADE NO ESTADO 

DE ALAGOAS 

Quanto maior for a capacidade do projeto atingir uma maior quantidade de municípios 

do Estado, maior será sua pontuação. 

 

8.9 – PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA 

Quanto mais completas forem as contrapartidas oferecidas pelo proponente, melhor 

nota será auferida ao projeto. 

 

8.10 – PROPOSTA DE CENÁRIO 

As propostas de encenação teatral no que concerne ao cenário são apresentadas em 

croquis. A pontuação referente a este item depende de relação estética existente entre 

o cenário, a dramaturgia e encenação. Quanto maior a relação entre esse binômio, 

maior será a nota atribuída.  

 

8.11 – PROPOSTA DE ENCENAÇÃO 

Consiste em transpor a escritura dramática do texto para uma escritura cênica. A arte 

da encenação é a arte de projetar no espaço aquilo que o dramaturgo só pode projetar 

no tempo. A nota para cada projeto apresentado dar-se-á na proporção que a proposta 

apresentada ofereça relação com a linha dramatúrgica escolhida. 

 

8.12 – VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Será observado se todos os itens apresentam coerência e são factíveis. 

 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO  

9.1 Os procedimentos de julgamento do Concurso são os seguintes:  

a) A Lista de Projetos será verificada pela Superintendência de Apoio à Produção 

Cultural- SFAPC/SECULT- AL, em sessão pública a ser realizada em data 

previamente divulgada no Diário Oficial do Estado de Alagoas – D.O.E., e no site 

eletrônico www.cultural.al.gov.br ; 

http://www.cultural.al.gov.br/
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b) A Lista de Projetos Inscritos será publicada no D.O.E., e no site eletrônico 

www.cultura.al.gov.br ; 

 

c) Os projetos serão encaminhados à Comissão de Seleção, que, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos do recebimento dos projetos, selecionará os melhores 

projetos, considerando a quantidade de premiação e os critérios de avaliação; 

d) A relação dos Projetos Selecionados, bem como dos 02 (dois) suplentes, será 

publicado  no D.O.E., no site eletrônico www.cultura.al.gov.br e outros meios de 

comunicação; 

f) A relação da Documentação dos proponentes habilitados e inabilitados, com a 

devida motivação da inabilitação, será publicada no D.O.E., no site eletrônico 

www.cultura.al.gov.br e por outros meios de comunicação; 
 

9.2 Os participantes serão automaticamente desclassificados do concurso em caso de fraude 

comprovada. 

9.3Os participantes serão excluídos automaticamente do concurso, caso não tenham 

comprido as exigências nos termos deste edital. 
 

  

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

 10.1. O resultado final do Edital De Fomento e Apoio à Produção Teatral da Secretaria de 

Estado da Cultura (SECULT).será publicado no Diário Oficial do Estado, no site da SECULT 

(www.cultura.al.gov.br) e através de outros meios de comunicação do Estado. 

 

10.2. Não serão fornecidas informações sobre o resultado da seleção pública por telefone 

 
11. DO CABIMENTO DE RECURSO 

 

11.1. Caso o participante apresente justificativa para recorrer do resultado da seleção 

do Edital, poderá interpor recurso na sede da Secretaria, dentro do prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da publicação das peças classificadas. 

 

11.2. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Concurso.  

 

11.3. O recurso será julgado pela Comissão Organizadora do Concurso. 

 

11.4. Após análise e julgamento dos recursos cabíveis, será publicada no Diário 

Oficial do Estado de Alagoas e através de outro meio de comunicação nova lista com 

os nomes dos vencedores do concurso.  

 

 

 

 

http://www.cultura.al.gov.br/
http://www.cultura.al.gov.br/
http://www.cultura.al.gov.br/
http://www.cultura.al.gov.br/
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12. DA PREMIAÇÃO 

 

12.1. Fica destinado como prêmio aos grupos ou associações teatrais selecionadas 

através do presente Edital, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 

projeto.  

12.2. Caso os primeiros 05 (cinco) projetos selecionados não se adéqüem aos prazos 

finais da habilitação e contratação, haverá a convocação dos 02 (dois) projetos 

suplentes e suas premiações com iguais valores.   

 

 

13. DO FORO 

 

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió/AL para dirimir quaisquer questões oriundas 

deste instrumento ou decorrentes de sua execução, excluindo-se qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

 

14. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ETAPAS 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 30 de Novembro 

PERÍODO DE INSCRIÇOES 30 de Novembro  a 05 de Janeiro 

ANALISE DOS DOCUMENTOS 06 à 11 de Janeiro 

COMISSÃO JULGADORA 11  a 18 de janeiro 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 20 de Janeiro 

PRAZO PARA RECURSOS 21 a 26 de Janeiro 

ANALISE DE RECURSOS 27 a 29 de Janeiro 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 02 de Fevereiro 

 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. Este Edital e a Ficha de Inscrição encontram-se a disposição dos interessados na 

página eletrônica da Secretaria de Estado da Cultura (www.cultura.al.gov.br). 

 

14.2. Os originais e os documentos encaminhados à SECULT para este concurso não 

serão devolvidos. 

 

14.3. Maiores informações sobre o referido Edital poderão ser obtidos na sede da 

Secretaria de Estado da Cultura, localizada na Praça dos Martírios, S/N, antiga sede do 

Palácio Floriano Peixoto, Centro, Maceió, Al. 

 

http://www.cultura.al.gov.br/
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14.4. Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão dirimidos 

pela Assessoria de Comunicação da SECULT, pela Comissão Organizadora ou pela 

Comissão Julgadora. 

 

 

 

 

 

MELLINA TORRES FREITAS 

Secretária de Estado da Cultura 

 


