
CHAMAMENTO PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS 

InterFACE -  FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS DE BAURU - 2021 

Projeto aprovado pelo Edital 40\2020 - Produção e realização de festival de cultura e 

economia criativa com apresentação online - ProAC Expresso LAB 

SELEÇÃO DE GRUPOS E ARTISTAS NACIONAIS 

 
O grupo Protótipo Tópico, FAZ SABER a todos os interessados, que se acha             

aberto o presente Chamamento referente à seleção de espetáculos para o           
InterFACE - FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS DE BAURU, previsto para ocorrer de            

19 de fevereiro a 01 de março de 2021. 
 

Os interessados deverão preencher o formulário indicado neste Chamamento         

do dia 10 de janeiro de 2021 até às 23h59 horas do dia 25 de janeiro de 2021. 
 

I - DO OBJETO: 
  

1.1 O Festival de Artes Cênicas de Bauru (FACE) é uma mostra cênica             

não-competitiva de espetáculos, realização de oficinas, workshops e        
bate-papos, que preza e foca as pesquisas cênicas contemporâneas. O          

presente Chamamento visa à seleção de vídeos de espetáculos artísticos de           
grupos de nível nacional (todos os estados do Brasil, exceto o estado de São              

Paulo) para a programação do InterFACE- Festival de Artes Cênicas de Bauru,            

previsto para ocorrer de 19 de fevereiro a 01 de março de 2021, na              
cidade-sede Bauru, sob realização do grupo Protótipo Tópico. As modalidades          

que poderão se inscrever e que serão selecionadas são: 
 

a)  Teatro  

b)  Dança 
c)  Circo  

d)  Performance  
 



1.2 Em todas as modalidades, os vídeos submetidos para a curadoria deverão            
ser os mesmos que serão transmitidos na programação do evento e não podem             

estar disponíveis para o público em plataformas gratuitas, tais como YouTube ou            
Vimeo. Os vídeos poderão ter sido gravados com ou sem cortes na edição, e a               

qualidade do material será considerada como critério seletivo pela Comissão de           

Seleção. 

O InterFACE tem por objetivos: 

a) Fomentar e difundir as pesquisas cênicas contemporâneas nas artes cênicas,           
facilitando o acesso ao público nacional.  

b) Promover a formação de artistas locais e demais interessados nas artes            

cênicas. 

c)       Promover a formação de público. 

1.3 Serão selecionados de 07 a 10 projetos. Obrigatoriamente, 07 projetos           
selecionados a partir deste Chamamento (exceto no caso previsto no item 5.3). Fica             

reservado o direito à Comissão Organizadora, de convidar até 03 projetos. A            

efetivação da contratação está vinculada ao cumprimento das exigências         
estabelecida neste Chamamento. Os grupos e/ou artistas que tiverem os vídeos de            

seu espetáculo selecionados, deverão obrigatoriamente, como contrapartida, realizar        
durante o InterFACE um workshop com duração entre 60 e 180 minutos, dentro das              

suas temáticas de treinamento e/ou processo criativo. Os grupos ainda deverão           

participar de um bate-papo (entre 30 e 40 minutos) após apresentação do vídeo,             
com apoio de um mediador. Detalhes quanto à temática e duração serão definidos             

no ato da contratação entre ambas as partes. 
 

1.4 Os dias e os horários das atividades serão definidos no ato da contratação,              

respeitada a carga horária prevista no plano de trabalho, seguindo a programação e             
o período de realização do InterFACE. 

 
 

 

 



II - DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

 2.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 de janeiro de 2021 até às 
23h59 horas do dia 25 de janeiro de 2021, pelo site www.facebauru.art.br 

PARÁGRAFO ÚNICO – Propostas recebidas após o período estipulado serão          
desconsideradas.  
 
 

III - DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 Serão admitidos a participar da presente seleção, pessoa física, maiores de 18             

(dezoito) anos, bem como artistas ou grupos com representação legal – pessoa            

jurídica de natureza cultural – que possuam espetáculos com duração mínima de 30             
minutos e máxima 60 minutos. 

 
3.2 Todos os participantes da equipe artística deverão possuir DRT – Documento de             

registro técnico. Caso os integrantes não possuam o registro deverão comprovar           

através do clipping a trajetória do grupo. 

É vedada a participação como proponentes de grupos ou indivíduos que: 

a) Estejam cumprindo as sanções dos incs. III e IV do art. 87 da Lei Federal nº                
8.666/93, com suas alterações posteriores; 

b) Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em           

processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial; 
c) Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal,         

estadual ou municipal. 

 

IV - DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS         
PROJETOS: 

Para efetivação da inscrição, os interessados deverão anexar no formulário de           

inscrição os seguintes documentos: 

http://www.facebauru.art.br/


4.1  Proposta (material) do espetáculo, 

a) Link em plataforma de vídeo (YouTube, Vimeo ou semelhante) ou de           

armazenamento (Google Drive, Dropbox ou semelhante) da gravação/vídeo        
do espetáculo na íntegra, lembrando que este deve ser o mesmo que será             

transmitido no evento caso seja selecionado, junto com a senha para acesso,            

quando for preciso e que não há necessidade do vídeo ter sido gravado             
direto e sem cortes; 

Sobre a qualidade e resolução: 
O vídeo deverá estar no formato HD 1920 x 1080, com resolução miníma de              

720p, formato Wide, no sentido horizontal. A Comissão de Seleção irá           

priorizar vídeos com melhor qualidade, já que o mesmo será utilizado na            
transmissão. Os materiais enviados com resolução inferior à mencionada         

acima estarão automaticamente desclassificados.  

b) Teaser do espetáculo, se houver; 

c) Release ou texto sobre o espetáculo (inclua informações sobre premiações,          

inspiração, pesquisa e outros destaques da obra); 
d) Sinopse (máximo 300 caracteres); 
e) Ficha Técnica, incluindo duração e classificação indicativa; 
f) Histórico do grupo; 

g) Histórico do espetáculo; 

h) Currículo do(a) diretor(a) e mini-currículo do elenco; 
i) Proposta de encenação; 

j) Proposta de workshop com duração mínima de 60 minutos e máximo de 180             
minutos; 

k) Clipping (matérias de imprensa), se houver (máximo 5 folhas); 

l) Três (03) fotos de divulgação em formato JPEG, com no mínimo 200 dpi. 

 

 

 



V - DA SELEÇÃO: 

5.1 Os projetos que atenderem todas as exigências serão analisados pela           

Comissão de Seleção formada por 05 (cinco) membros do grupo Protótipo Tópico            
com base nos seguintes critérios: 

a) A importância e pertinência do projeto de acordo com os objetivos elencados            

no item 1.2 deste Chamamento; 
b) Clareza e coerência em relação aos objetivos pretendidos; 

c) Qualificação do proponente para o desenvolvimento do objeto da proposta a           
ser aferida com base em seu currículo e de sua equipe; 

d) Executabilidade e criatividade; 

e) Qualidade do material (vídeo) apresentado. 
 

5.2 Efetuada a seleção, o resultado será publicado na página de Instagram do             
Festival de Artes Cênicas de Bauru - FACE (@facebauru), no link:           

https://www.instagram.com/facebauru/  

 
5.3 A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não selecionar qualquer das             

propostas apresentadas, caso não se verifique o atendimento por nenhuma delas           
dos critérios de Seleção. 

VI - DA EXECUÇÃO E REMUNERAÇÃO: 

6.1 A execução dos projetos enviados para o InterFACE - Festival de Artes Cênicas              
de Bauru será realizada dentro do cronograma das atividades da mesma, em data e              

horários a serem definidos pelo grupo realizador do festival.  

6.2 Cada grupo/artista selecionado terá seu vídeo transmitido pela página do evento            

no YouTube e após transmissão o vídeo será retirado do ar.   

6.3 Cada grupo/artista selecionado deverá participar de um bate-papo com duração           
de 30 a 40 minutos após a transmissão de seu vídeo, com a presença de um                

mediador - o bate-papo ficará disponível por tempo indeterminado, sendo retirado do            
ar apenas o trecho que contém o espetáculo. O grupo/artista também deverá inistrar             

https://www.instagram.com/facebauru/


uma oficina sobre seus processos artísticos com duração mínima de 60 minutos e             
máxima de  180 minutos (em dia e horário a serem definidos). 

6.4 Um (01) integrante do grupo deverá obrigatoriamente participar da Conferência           
sobre o Papel do Artista Pós-Pandemia, que será realizada via plataforma online de             

videoconferência no dia 27 de fevereiro de 2021, às 17h. A Conferência será             

gravada, convertida em Podcast e disponibilizada nas plataformas digitais Spotify e           
Anchor. 

Para tais ações, será devido o pagamento de: 

a) R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

 

6.5 O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos, a contar da entrega da               
Nota Fiscal ou do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), no caso de Pessoa              

Física, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem          
bancária através de instituição financeira a ser determinada. 

 

6.6  No valor a ser pago, já estão inclusos todos os encargos e impostos devidos.  

VII - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO: 

7.1 Para efeito da contratação do projeto, o proponente selecionado deverá           
apresentar os seguintes documentos: 

a) Recolhimento dos direitos autorais e conexos ou a liberação dos direitos           

autorais pelo autor, quando necessário.  
b) Ecad. 

 

I - Pessoa Jurídica 

REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal n.º 8666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 



b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se           
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de             

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a           
Divida Ativa da União (CND) ou Certidão Positiva de Débitos relativos a            

Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União (CPD); 

d) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do           

Tempo de Serviço (FGTS); 

II   - Pessoa Física: 

a) Uma Cópia da Carteira de Identidade (RG), do CPF, Carteira de Trabalho            

e do PIS/PASEP; 

b) No caso do projeto ser apresentado por um coletivo ou agrupamento           

cultural, deverá ser acompanhado de declaração assinada por todos os          
seus membros indicando seu representante, pessoa física. (anexo que         
será enviado para o grupo posteriormente). 

7.2 No ato da contratação, o proponente deverá assinar um termo de autorização de              
uso de imagem e som. 

PAGAMENTO 

a) Banco, Agência, Conta Corrente (somente no nome do proponente do          

projeto); O pagamento será efetivado após emissão da Nota Fiscal ou RPA            

(no caso de inscrição por pessoa física). 

Dúvidas poderão ser sanadas pelo email facebauru@gmail.com 


