PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA
Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n – Centro – CEP: 96200-015 – Rio Grande/RS

FESTIVAL DE ESCULTURAS EM AREIA
PROJETO VERÃO CULTURAL 2017

Regulamento
A Prefeitura Municipal do Rio Grande através da Secretaria de Município da Cultura,
em parceria com o Sistema Fecomércio SESC Rio Grande, no uso de suas atribuições legais
previstas na Lei Municipal nº 7.265 de 4 de julho de 2012, torna público o presente
regulamento para o Festival de Esculturas em Areia, a ser realizado no Balneário
Cassino no dia 28 de janeiro de 2017, das 10 às 15h.
1. Objetivo
Incentivar e reconhecer a produção das Artes Visuais em diferentes meios e
matérias-primas, através da promoção de concurso de esculturas concebidas em areia da
praia.
2. Inscrições
2.1. O período de inscrições para a participação no concurso dar-se-á entre os dias 07 e
27 de janeiro de 2017. Os candidatos poderão inscrever-se presencialmente na
Secretaria de Município da Cultura (Buarque de Macedo, 200 – sala 40, das 09h às 15h) ou
através do correio eletrônico (documentos e ficha de inscrição anexados à mensagem)
no endereço de e-mail: festivaldeesculturaemareia@gmail.com , com os seguintes
documentos:
a. Cópia simples do CPF e do RG.
b. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO 1).

2.2. Qualquer pessoa pode inscrever-se, de forma individual ou coletiva (com no máximo
04 componentes). Neste caso, apenas 1 (um) dos componentes assinará a ficha de
inscrição.
2.3. É vedada a participação de pessoas jurídicas, servidores ou outros cargos que estejam
inseridos nos quadros funcionais da Secretaria de Município da Cultura e do Sistema
Fecomércio SESC.
3. Da Homologação, Seleção e Premiação
3.1. Os candidatos que não preencherem os pré-requisitos da inscrição serão
desclassificados.
3.2. Uma Comissão composta de 03 (três) convidados, com reconhecida capacidade de
avaliação no segmento, julgará as obras expostas. Os critérios de julgamento serão:
a. Originalidade;
b. Criatividade;
c. Estética;
d. Nível de dificuldade na execução.
3.3. Os classificados e vencedores serão premiados da seguinte maneira:
a. 1º Lugar – Troféu;
b. 2º Lugar – Troféu;
c. 3º Lugar – Troféu;
d. 4º Lugar – Troféu;
e. 5º Lugar – Troféu;
f. Os demais candidatos – Medalha de participação.

4. Disposições Gerais
4.1.

O tema das esculturas do Festival de Esculturas em Areia da Praia do

Cassino 2017 é livre.
4.2. Os candidatos são responsáveis pelos instrumentos utilizados na confecção de suas
esculturas, assim como quaisquer outros utensílios de proteção aos raios solares e ao calor.
4.3. Não é permitido o uso de quaisquer objetos e materiais que possam compor a sua
estrutura, sustentação e/ou decoração das obras. As esculturas serão compostas apenas de
areia da praia (e água do mar se o candidato julgar necessário).
4.4. Os candidatos devem se fazer presentes no dia 28 de janeiro de 2017, a partir das
10h, no local do concurso, podendo executar seu trabalho a qualquer momento no
intervalo das 10h às 15h. O julgamento acontecerá logo após o término do período de
execução.
4.5. Os casos omissos a este regulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora.

Rio Grande 04 de janeiro de 2017.

Ricardo Freitas
Secretário de Município da Cultura
Prefeitura Municipal do Rio Grande
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
( ) Inscrição Individual

( ) Inscrição Coletiva

(no caso de coletivo, preencher com o nome de todos os componentes):
Nome completo do
candidato:
Data de
Nascimento:
Número do RG:
Número do CPF:
Cidade e Estado:
Telefone:
Email:
Endereço:
(Incluindo Bairro e CEP)

Rio Grande,
_______________________________________
Assinatura do Candidato

de Janeiro de 2017.

