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FICA II– Fomento e Incentivo à Cultura Alagoana: Prêmio Mestre Cicinho  

EDITAL nº 18/2016 

O Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria do Estado da Cultura, por meio do 

FICA (Fomento e Incentivo à Cultura Alagoana: Prêmio Mestre de Guerreiro Cicinho), 

comunica que, no período de 21 de setembro até 04 de novembro de 2016, estarão abertas as 

inscrições de projetos a serem contemplados e executados nas áreas de Artesanato; 

Culinária/Gastronomia; Moda e Produção Cultural, que fazem parte das atividades culturais 

desenvolvidas em Alagoas. 

1. OBJETO 

 

1.1 O concurso visa reconhecer e premiar ações de Grupos, Artistas, Produtores e 

Artesãos, individuais ou coletivos, responsáveis por iniciativas exemplares que envolvam as 

expressões alagoanas de Artesanato; Produção Cultural; Culinária/Gastronomia e Moda. 

1.1.1 - Em vista do reconhecimento do trabalho (in memoriam) do mestre de Cultura 

Popular Mestre Cicinho, homenageado nesta Edição será destinada uma placa a família na 

solenidade de entrega dos prêmios para os selecionados, a ser realizada em local e data 

previamente divulgada. 

1.2 Para efeitos deste edital entende-se por iniciativas exemplares, iniciativas que 

envolvam as expressões culturais propostas no item 1.1 deste edital: ações e trabalhos, 

individuais ou coletivos, que fortalecem as expressões populares, contribuindo para a sua 

continuidade e para a manutenção dinâmica das identidades de Alagoas;  

 

1.3 O presente prêmio compreenderá as seguintes fases: a. Inscrição; b. Habilitação: de 

caráter eliminatório; c. Seleção de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão 

submetidos somente os candidatos habilitados na fase anterior, de acordo com o cronograma 

presente nos anexos deste edital. 

 

1.4 Será automaticamente desclassificada a candidatura que tiver sua atuação cultural ou 

material vinculada a práticas de desrespeito às mulheres, crianças, jovens, idosos, aos negros 

afro-brasileiros, aos povos indígenas, aos povos ciganos ou outros povos e comunidades 

tradicionais, à população de baixa renda, à pessoas com deficiência, às lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais ou que expresse qualquer outra forma de preconceito. 

 

 

2. DO OBJETIVO 

O presente Edital está em conformidade com a política cultural do Governo do Estado, visando:  
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2.1 Formular e supervisionar a execução da Política Estadual da Cultura, em estreita 

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

as aspirações da sociedade; 

 

2.2 Estimular, difundir e promover os bens culturais que enaltecem a identidade 

alagoana, seus formadores e promoção de conhecimento; 

 

 

 

3. DA NATUREZA DOS PROJETOS:  

 

3.1 Para o presente edital admitir-se-á a inscrição de projeto que esteja de acordo com uma das 

áreas culturais, segmentos, e respectivos valores máximo estabelecidos para cada segmento, 

independente se for pessoa física ou jurídica no anexo I deste edital (Ficha de Inscrição): 

 SEGMENTO Áreas  

Artesanato  1 - Participação em feiras Regionais, Nacionais ou 

Internacionais;  

2 - Estruturação da atividade do Artesão: Matéria 

Prima; Desenvolvimento de Logo Marca e 

Embalagens; Fotos; Mídias Sociais; 

Maquinário/equipamentos, etc.;  

4 – Criação e/ou manutenção de associações e/ou 

cooperativas.  

Culinária / Gastronomia  1 - Construção de Logo Marca; Embalagens; 

Adequações Sanitárias e Construção de Estruturas 

Físicas; 

2 – Projetos de Capacitação e boas práticas para grupos 

que trabalhem com culinária/alimentação. 

Moda  1 – Auxilio para o desenvolvimento de coleções e/ou 

lançamento;  

2 - Participação em Feiras e/ou eventos.  

Produção Cultural  1- Produção de Eventos;  

2- Feiras;  

3- Shows;  

4- Espetáculos;  

5- Produtos Culturais (Cds, DVDs, Livros,  etc.).  

 

3.2 Cada projeto deve ter os requisitos imprescindíveis para a avaliação da comissão e estrutura 

que possa ser possível a sua execução: 
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I- Folha de rosto contendo nome do projeto, a área de atuação e o segmento, descrito no item 

3.1 deste edital; 

II- Identificação do Projeto – Nome fantasia que o projeto pretende apresentar publicamente; 

III- Resumo do Projeto – Breve apresentação da proposta e atividades que o projeto 

pretende realizar;  

IV- Objetivos e Justificativa - contendo as principais razões por que da elaboração do 

projeto e quais objetivos pretendem alcançar 

V- Etapas de Trabalho – Detalhamento de todas as atividades e execução do projeto;  

VI- Histórico do proponente, contendo um breve resumo sobre as atividades 

desenvolvidas pelo proponente na área e segmento em que está sujeitando o projeto; 

VII- Período e Realização do Projeto; 

VIII- Plano de Divulgação;  

IX- Plano de distribuição de produtos (apenas para Produção Cultural), contendo o 

público a ser atendido, local da realização das atividades e os produtos gerados; 

X- Resumos das Fontes de Financiamentos;  

XI- Contrapartida do projeto; 

XII- Planilha Orçamentária do projeto, incluindo recursos oriundos de outras fontes e 

incentivos, discriminado em planilha orçamentária, sendo o mais detalhado possível, não sendo 

admitidos itens genéricos que não expressem com clareza a quantificação e os custos dos 

serviços e bens, conforme modelo em anexo III deste edital;  

XIII- Anexos – documentos que contribuam para análise da proposta e apresentação de 

capacidade de realização do proponente (Opcional).  

Parágrafo Único: Todos os itens estão descritos no anexo 3 deste edital (Formulário de 

Apresentação de Projetos Culturais).   

4. DAS INSCRIÇÕES  

 

4.1 As inscrições serão realizadas no protocolo da Secretaria de Estado da Cultura de 

Alagoas – SECULT/AL, Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro – Maceió – AL – CEP 

57020-190 até 04 de novembro de 2016; 

4.2 Poderão ser enviadas pelos correios com a data de postagem até o limite das 

inscrições como consta no item 4.1;    

4.3 As inscrições dos projetos somente serão aceitas em formulário próprio conforme 

Anexo 3 deste edital (Formulário de Apresentação de Projetos Culturais);  

4.4 Em anexo cada segmento deverá incluir informações para seleção e justificativa do 

projeto, como por exemplo: fotos, vídeos e documentos que comprovem as ações.  

4.5 A inscrição deve ser entregue em dois envelopes devidamente identificados com as 

seguintes etiquetas: 
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ENVOLOPE 01 (Documentação)
1
  

PROGRAMA - Fomento e Incentivo a Cultura Alagoana 

Prêmio Mestre Cicinho 
SeSegmento Pretendido  

(   (   ) Artesanato                       

(   (   ) Moda                               

(   (  )  Produção Cultural           

(   (  ) Culinária/Gastronomia 

 

N  Nome do Proponente: Artista/Mestre/Produtor/Artesão  

 

ENVOLOPE 02 (Projeto e Anexos)
2
  

PROGRAMA - Fomento e Incentivo a Cultura Alagoana 

Prêmio Mestre Cicinho 
SeSegmento Pretendido  

(   (   ) Artesanato                       

(   (   ) Moda                               

(   (  )  Produção Cultural           

(   (  ) Culinária/Gastronomia 

 

N  Nome do Proponente: Artista/Mestre/Produtor/Artesão 

 

 

5. DOS PRÊMIOS 

 

5.1 Serão premiados no máximo 20 (vinte) candidatos nesta edição, num montante de R$ 

520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais). 

 

5.2 Cada candidatura premiada receberá o valor bruto de acordo com o segmento 

escolhido no ato de inscrição para esse concurso, ficando explícito na ficha de inscrição a sua 

escolha. Para categorias ver o item 3.1 neste edital.  

 

5.3 Os projetos terão um teto máximo de premiação de acordo com seu segmento, 

podendo ser apresentada proposta de valor inferior a este teto. Permitindo assim a premiação, 

se caso for, de mais projetos de acordo com a disponibilidade para o segmento.  

 

5.4 Serão selecionados projetos para apoio financeiro no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) para os segmentos de Artesanato, Moda e Culinária/Gastronomia, e até R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais), para o segmento de Produção Cultural.  

 

 

5.5 Os prêmios serão assim distribuídos: 

                                                           
1
 Toda documentação necessária está disponível no item 10 deste edital.  

2
 Formulário de preenchimento para apresentação do projeto encontra-se no anexo 03 deste edital.  
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Segmento/área Descrição Qt. Prêmios Valores até 

R$  

Total 

Artesanato  Premiar propostas que promovam 

a interação da simbologia 

alagoana (mostrar raízes e 

tradição), apoiando Artesãos ou 

profissionais da área desta cadeia 

produtiva.  

 

01 - Participação em feiras 

Regionais, Nacionais ou 

Internacionais;  

02 - Estruturação da atividade do 

Artesão: Matéria Prima ou  

Maquinário;  

03 - Desenvolvimento de Logo 

Marca e Embalagens. 

06 20.000,00  120.000,00 

Culinária/ 

Gastronomia  

Premiar propostas que promovam 

a interação da simbologia 

alagoana (mostrar raízes e 

tradição), apoiando profissionais 

da área desta cadeia produtiva.  

 

01 – Desenvolvimento de Logo 

Marca; Embalagens; Adequações 

Sanitárias e Construção de 

Estruturas Físicas; 

02 – Projetos de Capacitação e 

boas práticas para grupos que 

trabalhem com 

culinária/alimentação. 

05 20.000,00 100.000,00 

MODA  Premiar propostas (Coleções e 

modelos de roupas inéditos) que 

promovam a interação da 

simbologia alagoana (mostrar 

raízes e tradição), apoiando 

estilistas ou profissionais da área 

desta cadeia produtiva.  

01 – Auxilio para o 

desenvolvimento de coleções e/ou 

lançamento;  

02 - Participação em Feiras e/ou 

eventos. 

05  20.000,00  100.000,00 

Produção 

Cultural  

Premiar propostas que promovam 

a interação da simbologia 

alagoana (mostrar raízes e 

4  50.000,00  200.000,00 
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tradição), apoiando Produtores 

Culturais e profissionais da área 

desta cadeia produtiva.  

 

01- Produção de Eventos; 

02- Feiras;  

03- Shows;  

04- Espetáculos;  

05- Produtos Culturais (Cds, 

DVDs, Livros,  etc.). 

TOTAL ... ... ... R$ 520.000,00 

 

§ 1º Em caso de vacância de selecionados em um segmento, o recurso poderá ser remanejado a 

critério da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT/AL, para qualquer um dos 

segmentos descritos no item 3.1.  

 

 

6. CONDIÇÕES 

 

6.1 Os projetos inscritos deverão conter em seu corpo estrutural alcances que garantam o 

acesso a pessoas com deficiências, pessoas idosas, nos locais onde possam acontecer as 

atividades culturais e artísticas contempladas por este edital, desde que não firam a legislação 

específica; 

 

6.2 Projetos que estejam ligados às atividades culturais e apresentações artísticas devem 

prever apresentações com áudio descrição e/ou LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, a cada 

apresentação; 

  

6.3 Cada proponente só poderá inscrever um projeto em todo o edital, não podendo 

apresentar projetos em outras áreas culturais do mesmo Edital de convocação, os sócios 

dirigentes responsáveis, como pessoa física, e a sociedade como pessoa jurídica; 

 

6.4 Os projetos inscritos deverão, obrigatoriamente, apresentar a previsão da data do 

término de execução, não podendo ultrapassar o limite de 06 (seis) meses da data indicada de 

recebimento dos recursos; 

 

7. VEDAÇÕES  

 

7.1 É vedada a participação e inscrição, de todos os funcionários que integram a 

estrutura da SECULT/AL (incluindo-se os comissionados, efetivos, os terceirizados, bolsistas e 
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demais profissionais que tenham vínculos diretos com a SECULT/AL), bem como dos seus 

respectivos cônjuges e parentes consanguíneos de até segundo grau; 

 

7.2 Estarão impedidas de participar ou apresentar projetos, quando se tratar de pessoa 

jurídica, os sócios, diretores ou administradores que sejam cônjuges ou parentes consangüíneos 

de até segundo grau dos membros da Comissão, do assessoramento técnico e do quadro de 

funcionários da SECULT/AL (incluindo-se os terceirizados, comissionados, bolsistas e demais 

profissionais que tenham vínculos diretos com a SECULT/AL); 

 

7.3 Não será admitido projeto apresentado por: 

I – Entidade que não tenha seu estatuto ou contrato social função precípua ligada a atividades 

culturais; 

II – Servidor ou empregado da administração pública estadual direta ou indireta; 

III – Empresa concessionária de serviço de radiodifusão e cabodifusão de som ou imagem, em 

qualquer tipo de transmissão, ou entidade a esta vinculada. 

7.4 Não será admitida inscrição de projeto que caracterize desvio de finalidade 

prioritariamente cultural; 

 

7.5 Não será admitida, em nenhuma hipótese, inscrição de projeto com os seguintes 

conteúdos: 

I – Religiosos, sectário ou segregacionista relativo à etnia, gênero, sexo e outros; 

II – Que incite qualquer forma de violência, preconceito, abuso e/ou exploração. 

 

8. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

8.1 Haverá uma comissão julgadora para cada uma das áreas culturais atendidas neste 

edital, composta por 3 (três) especialistas, de reconhecido prestígio na área, designada pela 

Secretaria de Estado da Cultura (SECULT); 

 

8.2 A composição da Comissão Julgadora será publicada em Portaria no Diário Oficial 

do Estado de Alagoas, após a finalização do processo seletivo, para que seja garantindo a 

isenção total do julgador no seu parecer; 

 

8.3 A comissão terá autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto aos 

projetos apresentados, inclusive para desclassificar projetos que não atendam aos requisitos 

mínimos exigidos. 

 

9. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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9.1 A avaliação dos projetos inscritos será de responsabilidade da Comissão Julgadora; 

 

9.2 Os projetos dos proponentes ao certame serão identificados 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 8 (oito) e seus respectivos subitens; 

 

9.3 Os projetos apresentados à SECULT, nos prazos e condições estabelecidas neste 

edital, serão avaliados em 02 (duas) etapas: Analise dos Documentos – HABILITAÇÃO – pela 

CAP (Comissão de Avaliação de Projeto), e análise dos projetos pelas comissões julgadoras de 

cada área cultural; 

9.4 A pontuação para a seleção será definida com a seguinte objetividade: até 01 ponto 

acaso insatisfatório – aceitável em parte, mas com critério imperfeito, incompleto ou 

inacabado; até 07 pontos acaso satisfatório – aceitável no todo, com correção e abrangência do 

critério em toda sua extensão; até 10 pontos acaso plenamente satisfatório – aceitável no todo, 

sem correção e abrangência do critério em toda sua extensão.  

 

9.5 A etapa de avaliação da comissão julgadora terá como objetivo verificar e pontuar os 

projetos segundo os seguintes Critérios Gerais: 

 

a) Caráter cultural do projeto: se o projeto está em conformidade com a realidade cultural 

alagoana (01-10 pontos); 

b) Relevância do projeto: se o projeto atende os interesses da área cultural ou seguimentos, e 

para a região a qual se destina, seja Artesanato; Culinária/Gastronomia; Moda e Produção 

Cultural (01-10 pontos); 

c) Experiência e capacidade técnica do proponente e da equipe envolvida na realização do 

projeto; (01-10 pontos); 

d) Potencial de realização, seguindo o cronograma e orçamentos apresentados, seguindo o 

prazo final de realização da atividade cultural, conforme o item 6.4 deste edital; (01-10 pontos); 

e) Descentralização Regional dos grupos ou entidades participantes do certame; (01-10 

pontos). 

 

 

9.6 CRITÉRIOS de Avaliação por Segmento. 

 

9.6.1 Todos os critérios serão pontuados de 01 (um) a 10 (dez), onde serão multiplicados 

pelo peso definido para cada item específico. Definindo assim, uma média geral a ser somada 

com o resultado dos critérios gerais, vejamos: 
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PARÁGRAFO ÚNICO: No segmento de Produção Cultural projetos que tenham continuidade 

comprovada acima de 3 anos, serão pontuados com mais 0,5 (meio ponto) acrescidos a nota 

geral. Ou seja, pontuação com peso 01 referido critério de continuidade.  

 

 

SEGUIMENTO CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PESO 

 

 

 

 

 

 

ARTESANATO  

Currículo do proponente 
(atividades realizadas e 

formação na área). Todas as 

atividades ou formação deverão 

ser comprovadas com 

certificações. 

3 

Conteúdo referenciado na 

Identidade Cultural 

Alagoana. 

2 

Possuir a Carteira do Artesão 

de Informações Cadastrais do 

Artesanato Brasileiro 

(SICAB), concedida pela 

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico e 

Turismo (SEDTUR/AL).  

Desclassificatório*  

 

 

 

 

*Não ser portador da carteira 

desabilita a proposta.  

 

 

SEGUIMENTO CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PESO 

 

 

 

 

 

CULINÁRIA/ 

GASTRONOMIA  

Currículo do proponente 
(atividades realizadas e 

formação na área). Todas as 

atividades ou formação deverão 

ser comprovadas com 

certificações. 

2 

Conteúdo referenciado na 

Identidade Cultural 

Alagoana. 

2 

Exequibilidade técnica do 

projeto de acordo com a 

proposta apresentada como 

definida no item 4.4.  

3 

 

SEGUIMENTO CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PESO 

 

 

 

 

 

MODA 

 

Conteúdo referenciado na 

Identidade Cultural 

Alagoana 

2 

Currículo do proponente 
(atividades realizadas e 

formação na área). Todas as 

atividades ou formação deverão 

ser comprovadas com 

certificações.  

2 
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Qualidade da Obra: 

Concepção de Moda que tenha 

originalidade; qualidade 

artística; referências nas 

escolas clássicas ou 

contemporâneas, mantendo sua 

forma de arte original e única. 

Harmonia entre peças da 

Coleção. 

3 

 

SEGUIMENTO CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PESO 

 

PRODUÇÃO CULTURAL  

 

Conteúdo referenciado na 

Identidade Cultural Alagoana 

2 

Qualidade Técnica do Produto – 
coerência produto x orçamento; 

Exequibilidade técnica do projeto de 

acordo com a proposta apresentada 

como definida no item 5.4.   

3 

Currículo do Proponente 

(atividades realizadas e formação na 

área). Todas as atividades ou 

formação deverão ser comprovadas 

com certificações. 

2  

 Eventos com Ação Periódica – 

Eventos que já tenham realizados no 

mínimo há 3º Edições.   

1  

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

10.1 Documentação de Proponente de Pessoa Física 

 

a) Cópias de RG e CPF; 

b) Comprovante de Residência; 

 

10.2  Documentação de Proponente pessoa Jurídica 

 

a) Cópia do Contrato Social, certificado de MEI ou Estatuto Social com última alteração/última 

ata; 

b) Cópia do RG e CPF do dirigente ou representante legal do projeto; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ; 

d) Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS; 

e) Certidão de Regularidade Fiscal emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda; 

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

g) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à Divida Ativa da União; 

h) Comprovante de conta corrente de personalidade jurídica.  
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11. CRONOGRAMA: 

 

ATIVIDADES DATAS 

Inicio das Inscrições 21 de setembro a 04 de novembro de 2016 

Publicar Habilitação 09 de novembro de 2016 

Julgamento das Propostas 09, 10, 11 e 14 de novembro de 2016 

Publicação do Resultado Preliminar 16 de novembro de 2016 

Prazo para Recurso 17 a 21 de novembro de 2016 

Julgamento dos recursos 22 de novembro de 2016 

Publicação do resultado final 25 de novembro de 2016 

Execução dos Projetos Até 02 de junho de 2017 

Prestação de Contas Até 03 de julho de 2017 

 

12. DO RESULTADO:  

 

12.1 A Secretaria de Estado da Cultura – SECULT divulgará o resultado da seleção no Diário 

Oficial do Estado de Alagoas, no site www.cultura.al.gov.br e através de outros meios de 

comunicação; 

12.2 A Secretária de Estado da Cultura, titular da pasta, homologará o resultado final desta 

seleção; 

12.3 Caso o Participante apresente justificativa para recorrer do resultado da seleção do Edital, 

poderá interpor recurso na sede da Secretaria, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 

da data da publicação do resultado final;  

 

12.4 Após analise e julgamento dos recursos cabíveis, será publicada no Diário Oficial do 

Estado de Alagoas e através de outro meio de comunicação, a nova lista com os nomes dos 

vencedores do edital; 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

13.1 - As propostas selecionadas e premiadas deverão compor, quando solicitado, as ações 

culturais, a serem programadas pela SECULT, no período de até 12 meses, contados a partir do 

repasse dos recursos previstos neste edital, levando-se em consideração a descentralização 

destas ações, buscando alcançar todas as regiões do Estado de Alagoas; 

 

13.2 - Os premiados, desde já, concedem a SECULT e ao Governo de Alagoas, a mencionar 

seu apoio e utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 

http://www.cultura.al.gov.br/
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as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios de 

atividades dos projetos selecionados por este edital. 

 

13.3 - Os casos omissos, que não envolvam o mérito intrínseco dos trabalhos, serão decididos 

pela Direção da Fundação Municipal de Ação Cultural; 

 

13.4 - A eventual revogação do edital por motivos de interesse público ou sua anulação no 

todo ou em parte não implicará direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

Maceió 20 de setembro de 2016. 

 

Paulo Pedrosa 

Superintendente de Apoio à Produção Cultural 

Matrícula 67-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


