
SerCidadão apresenta o Festival

Todos os itens deste Regulamento devem ser lidos com
atenção. As informações expressadas aqui são

fundamentais para a participação na Mostra Competitiva do
 Festival Santa Cruz EnCena

cena
Santa Cruz

ne
REGULAMENTO



A associação Ser Cidadão torna público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará CONCURSO PÚBLICO para SELEÇÃO DE 12
ESPETÁCULOS TEATRAIS para participarem do FESTIVAL DE TEATRO “SANTA
CRUZ EnCENA”. O concurso será regido pelas normas constantes neste
presente Edital. Esta edição presta uma homenagem ao educador mecenas
artístico e grande apoiador cultural da zona oeste: Moacyr Barros Bastos.

1- DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente concurso a SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS
PARA O FESTIVAL DE TEATRO “SANTA CRUZ EnCENA”, com o objetivo de estimular e
popularizar as artes cênicas, com vistas à formação de plateias e ao
fortalecimento da criação, produção e difusão artísticas na zona oeste, no
período de 07 de julho a 10 de julho de 2022, na sede da Associação Ser Cidadão,
Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz.

2- INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL

2.1- Os interessados em participar do presente concurso poderão obter
informações no endereço acima indicado ou pelo telefone 21 22218830 ou email
sercidadao@sercidadao.org.br

2.2- A Associação Ser Cidadão disponibilizará gratuitamente o Edital e os anexos
aos interessados, através do site institucional www.sercidadao.org.br.

2.3- Da participação dos grupos: Os grupos interessados deverão enviar suas
inscrições pelo formulário https://forms.gle/nCET63fXAUn8bAEFA também
disponível no site institucional sercidadao.org.br.

3- DAS INSCRIÇÕES

3.1- As inscrições para o presente concurso estarão abertas no período de
25/05/2022 a 12/06/2022 e poderão ser realizadas diretamente no endereço da
SerCidadão e por meio de preenchimento de formulário disponibilizado no site da
SerCidadão sercidadao.org.br.

OBS: Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido.
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4- CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1- Poderão participar do presente concurso: Grupos da cidade do Rio de
Janeiro e da região metropolitana do Rio de Janeiro.

4.2- Comissão de seleção de espetáculos para participação na Mostra
Competitiva (composta por 3 membros da Associação Ser Cidadão e 03
influenciadores culturais da cidade convidados(a)s).

Esta comissão selecionará até 12 (doze) espetáculos, sendo 40% do total
das peças selecionadas, ou seja, até 05 (cinco) espetáculos
preferencialmente de grupos e ou artistas com sede na zona oeste do Rio. E
60%, ou seja, até 07 (sete) espetáculos oriundos de qualquer parte da
região metropolitana do Rio de Janeiro. As peças selecionadas podem ser
voltadas ao público adulto ou para infância e juventude sem separação de
gêneros na Mostra. 

4.3- Dos critérios válidos para seleção: Além dos critérios artísticos
observados, os espetáculos devem se encaixar em classificação etária livre
e não terem sido apresentados no espaço da Casa Ser Cidadão. Com
duração máxima de 70 minutos.

5- CONDIÇÕES BÁSICAS PARA HABILITAÇÃO

5.1- Estarão habilitados a participar do presente concurso os proponentes
que possuam e comprovem as seguintes condições, e apresentar,
impreterivelmente, o seguinte material:

a) 01 cópia do texto;
b) Liberação do autor ou da SBAT;
c) Um link com gravação audiovisual do espetáculo proposto com a
duração integral;
d) Sinopse da peça;
e) Ficha técnica;
f) Currículo do grupo e do(a) diretor(a);
g) Declaração da Ecad ou do(a) autor(a) das composições;
h) CNPJ MEI ou Empresa - Um dos membros ou o grupo deve ter CNPJ MEI
ou de Empresa ligado às atividades artístico-culturais para receber o
prêmio proposto ao espetáculo vencedor da Mostra Competitiva.
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6- DA SELEÇÃO DOS ESPETÁCULOS PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA

6.1- A divulgação dos espetáculos selecionados para o concurso será
realizada no dia 17 de junho de 2022.

7- DA COMISSÃO JULGADORA DOS ESPETÁCULOS PARTICIPANTES DA
MOSTRA

7.1- Da Comissão Julgadora: O julgamento das peças selecionadas será
realizado por:

Júri técnico-artístico: composto no mínimo por 03 (TRÊS) pessoas
reconhecidas culturalmente, convidadas pela Comissão Organizadora,
ligadas às artes cênicas e à cultura.

Júri popular: composto por 10 (dez) espectadores(a)s escolhidos em cada
sessão teatral que responderão um questionário. O Júri Popular analisa
somente a categoria ‘Melhor Espetáculo pelo Júri Popular'. 

7.2- A avaliação dos jurados será em ficha própria, sendo entregue com as
indicações ao final da mostra competitiva e computado o resultado final
junto a Organização da Mostra.

7.3- Fica ao encargo dos grupos e/ou artistas selecionados o envio de
material de divulgação digitalizado constando: a) sinopse do espetáculo b)
3 fotos do espetáculo ou elenco (constando autoria); c) cartaz de
divulgação do espetáculo. O material será utilizado na divulgação do
Festival Santa Cruz EnCena.

8- DA PREMIAÇÃO

8.1 - Melhor Espetáculo: fica estabelecido como prêmio ao Melhor
Espetáculo reconhecido pelos jurados técnicos o valor de R$1.000,00 (mil
reais), passível de dedução de impostos, e o troféu “Circo de Cavalinhos” de
Melhor Espetáculo da Mostra. 
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8.2- Placas de reconhecimento do trabalho de:

a) Melhor Ator
b) Melhor Atriz
c) Melhor Cenografia
d) Melhor Iluminação
e) Melhor Criação Sonora (sonoplastia e ou música do espetáculo)
f) Melhor Figurino
g) Melhor Direção
h) Júri Popular
i) Melhor Texto ou roteiro teatral

9- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1- No dia do encerramento serão conhecidos até três indicados (se
houver) para cada categoria, em seguida o vencedor, possibilitando assim
maior incentivo a todos os artistas participantes.

9.2- Serão três apresentações por dia na SerCidadão em data e horário a
serem definidos. Estarão à disposição equipamentos básicos de iluminação
e áudio. Os equipamentos extras ficarão a cargo dos grupos.

9.3 - A ordem de apresentação dos espetáculos será definida pela
comissão organizadora.

9.4 - Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora do evento.
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DIVULGAÇÃO 25 DE MAIO

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 25 DE MAIO A 12 DE JUNHO

SELEÇÃO 12 DE JUNHO A 16 DE JUNHO

RESULTADO 17 DE JUNHO

REALIZAÇÃO DA MOSTRA 07  DE JULHO A 10 DE JULHO

PREMIAÇÃO 10 DE JULHO

CRONOGRAMA:
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