
 
 

 
 

EDITAL Nº 001 / 2016 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA TEATRAL NO 

TEATRO DO INCÊNDIO 
 
 
 
A Cia. Teatro do Incêndio, por meio do projeto “A Gente Submersa”, contemplado pela 29ª Edição do 
Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, programa da Secretaria Municipal de Cultura 
da Prefeitura do Município de São Paulo, torna público o edital de chamamento denominado “A aurora é 
coletiva – Residência Artística”, que proporcionará aos grupos selecionados, espaço físico para imersão 
em sua produção e ou pesquisa artística estética. As inscrições deverão ser feitas no período de 
15/12/2016 a 10/01/2017. 
 
I. DO OBJETO

 

1.1. O presente edital tem por finalidade a seleção de 2 (Dois) projetos que contemplem apoiar a 

manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção teatral em uma das 

salas do Teatro do Incêndio, sede da Cia. Teatro do Incêndio (item 1.1 abaixo). 

 1.1.1. Os projetos deverão contemplar obrigatoriamente algum dos subitens abaixo: 

a) Atividades de formação e aprimoramento nas artes dos integrantes do grupo, como por 

exemplo: oficinas, cursos, workshops, palestras, reuniões e debates; 

b)  Atividades de continuidade da pesquisa do grupo, como por exemplo treinamentos, oficinas e 

demais imersões especificas de cada grupo; 

c) Atividades de produção de espetáculo teatral, como ensaios. 

 

Parágrafo único: A escolha da sala será feita de acordo com as possibilidades e disponibilidades das 

mesmas, de acordo com a determinação da Administração da Sede Teatro do Incêndio e sua agenda. 

 

1.2. A pesquisa mencionada no item anterior se refere às práticas dramatúrgicas ou cênicas, não se 
aplicando a pesquisas teóricas apenas; 
  
1.3. O valor do apoio de ajuda de custo a cada um dos 2 projetos dos grupos selecionados neste 
Chamamento será de até R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reis). 
 
1.4. Todos os projetos selecionados devem ser de grupos sediados na Cidade de São Paulo.  

1.4.1 Só serão aceitos grupos e ou coletivos teatrais da Cidade de São Paulo que tenham trabalho 

de continuidade de pesquisa e atividades comprovadas há mais de 5 anos. 

1.5. Todos os projetos selecionados devem ser de grupos que estão a pelo menos 6 meses ou mais sem 

serem contemplados em editais públicos e ou privados. 

1.6. Cada projeto poderá utilizar as dependências do Teatro do Incêndio pelo período de 4 meses, 

conforme acertado em reunião a ser realizada entre o Teatro do Incêndio e a direção de cada coletivo. 

II.  DAS DEFINIÇÕES 
 
2. Para efeitos deste edital entende-se que: 
 



 
 

a) Residência é o translado de um coletivo até a sede Teatro do Incêndio, com a finalidade de 

realizar pesquisa e/ou produção artística, tendo este espaço como apoiador em cujas instalações 

poderá realizar as atividades que seu projeto solicite; 

b) São os espaços físicos disponíveis: as salas Fauzi Arap e Sala Roberto Piva, localizadas na sede da 

Cia. Teatro do Incêndio: Teatro do Incêndio, Rua 13 de Maio, 53 – Bela Vista (Bixiga), São Paulo -

SP, cep 01327-000; 

c) A Residência Artística é um plano de ocupação de uma das salas com atividades específicas do 

coletivo contemplado e unicamente internas, sem apresentações de espetáculos ou 

performances com público ou fechadas para grupos. O convite para o período de ocupação das 

salas do Teatro do Incêndio compreende apenas os trabalhos internos dos coletivos; 

d) Proponente é a pessoa física que venha a inscrever um projeto neste Concurso, em nome de um 

Coletivo Teatral; 

 
III. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. Somente serão aceitas as inscrições online de projetos, através do portal SP CULTURA, seguidos dos 
Anexo de I. As inscrições ocorrem do dia 15/12/2016 a 10/01/2017. Cada projeto deverá conter as 
seguintes informações: 
 

I – Dados cadastrais:  
Data e local;  
Nome do coletivo; 
Nome do projeto a ser desenvolvido;  
Nome, RG, CPF, endereço, telefone e endereço eletrônico do representante do grupo; 

 
II – Histórico do grupo; 

 
III – Justificativa para a realização da residência;  
 
IV – Plano de trabalho geral, cuja duração não poderá ser superior que 4 meses, explicitando o 
desenvolvimento e duração das atividades; 
 
V – Currículo dos integrantes do coletivo, acompanhado de documentos comprobatórios das 
atividades mencionadas. Deverão ser enviados pelo menos 3 materiais, no máximo 5. 
 
VI – Ficha técnica do projeto; 
 
VII – Informações complementares que o proponente julgar necessárias para a avaliação do 
projeto. 

 
Parágrafo único: O projeto não deverá passar de 12 páginas. Informações complementares deverão ser 
enviadas em PDF separado, conforme indicado no portal da inscrição. 
 
3.2 – Só serão admitidas as inscrições realizadas pelo portal SP Cultura através do link 
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/. Para tanto, a responsável pelo Núcleo Artístico deverá se cadastrar 
no portal como agente cultural. O edital estará disponível no endereço eletrônico dentro do campo 
Projetos (filtro Editais). Ao acessar este campo digite “1º Edital DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA TEATRAL NO TEATRO DO INCÊNDIO” no campo “buscar projetos”. Apenas agentes 
com formulário de cadastro totalmente preenchido no SPCULTURA, terão acesso ao processo de envio de 
inscrição no edital. 
 
I - Para iniciar o processo de inscrição, o AGENTE CULTURAL (Pessoa Física/Agente individual), deve criar 
um log in ou acessar seu log já cadastrado. Importante preencher todos os campos para o sucesso da 
inscrição. Após o cadastro do “AGENTE INDIVIDUAL” deverá ser criado o perfil do “AGENTE COLETIVO” 
(nome do grupo/cia. ou pequeno e médio produtor) ligado ao perfil individual. Para criar o “AGENTE 



 
 

COLETIVO”, o “AGENTE INDIVIDUAL” deve clicar na aba "Painel", selecionar “MEUS AGENTES” para 
adicionar o novo AGENTE e preencher todos os campos com atenção na seleção do “TIPO” correto, neste 
caso COLETIVO. OBS.: não crie um "log in" para o seu “agente coletivo” ou para seu representante jurídico. 
O “agente coletivo” deve ser um perfil adicionado ao Agente Cultural/Individual.  
 
II - Assim que iniciado o processo de inscrição será gerado um número. Depois disso, basta seguir os itens 
identificados no campo  
 

ANEXOS: 
 - Envio do projeto em PDF (com até 8MB);  
- Downloads, preenchimento e envio das declarações (anexos de I a III do Edital. Os originais 

destes documentos deverão ser mantidos e entregue no momento da formalização do ajuste, caso o 
grupo seja selecionado) 

- Envio de Clipping de Imprensa (em PDF), (opcional) 
- Envio de imagens e links de vídeos complementares que não estiverem no corpo do projeto 

(opcional também num arquivo em PDF);  
 
Deverão ser feitos os downloads dos arquivos para preenchimento, escaneados devidamente 
preenchidos e cadastrados no próprio campo Anexos, conforme indicado no processo de inscrição.  
 
III - O processo de inscrição só será realizado depois de preenchidos todos os campos obrigatórios e 
selecionado o botão “Enviar Inscrição”. Antes disso o agente cadastrado terá autonomia para alterar os 
arquivos e complementar ou substituir informações de seu projeto. 
 
IX – Após selecionado o botão "Enviar Inscrição" recomenda-se que seja realizado um print da tela. 
Atente-se que após o envio não será possível mais nenhuma alteração nos campos anexados. Para 
identificar se o projeto foi enviado o Agente Responsável deverá clicar no “Painel” e selecionar “Minhas 
Inscrições” e identificar quais são seus rascunhos e quais são os seus enviados.  
 
3.3- A Administração e Produção da Cia. Teatro do Incêndio e da sede do grupo estará disponível para 
consultas sobre a utilização da ferramenta de inscrição online durante todo o período de inscrições pelos 
telefones: 11 2609 3730 // 11 9 9587 1971 ou ainda pelo e-mail: 
producao.teatrodoincendio@hotmail.com. 
 
3.4- Em caso de problemas técnicos com o recebimento de alguma das inscrições feitas online, através da 
plataforma SP CULTURA, a proponente será notificada através de correspondência eletrônica para 
apresentar as vias do projeto em formato impresso no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
 
3.4.1- Não será aceita a inscrição de interessada que apresente anexo em branco ou não preenchido. 
Nestes casos, a proponente terá sua inscrição indeferida, não configurando a hipótese de falha técnica 
prevista no item 3.5. 
 
3.5 – No processo de inscrição do projeto deverá ser anexada aos campos correspondentes os seguintes 
documentos: 
 
I – Declaração obrigatória do proponente e de todos os componentes do coletivo de que conhecem e 
aceitam incondicionalmente as regras do presente edital, e que se responsabilizam por todas as 
informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo plano de trabalho (conforme anexo 
II);  
 
3.6. - A inscrição implica no reconhecimento, pela proponente, de que conhece e aceita todos os termos 
e obrigações constantes deste edital. 
 
IV. – Da Comissão Julgadora  
 
4.1 - À Comissão Julgadora caberá a análise e seleção dos projetos.  
 



 
 

4.2 - A Comissão Julgadora será composta por todos os integrantes da Cia. Teatro do Incêndio envolvidos 
no projeto “A Gente Submersa” e 2 convidados com notório saber em Teatro, afim de debater os projetos, 
suas reais necessidades e condições de execução na sede do Teatro do Incêndio. 
 
IV - DA SELEÇÃO 
 
4.1 - O julgamento dos projetos, a seleção daqueles que irão compor a residência artísticas, será decidido 
pela Comissão Julgadora. 
 
4.2 - A Comissão Julgadora terá como critérios para a seleção dos projetos: 
 
I – A dificuldade de sustentação econômica do grupo pelo menos nos últimos 12 meses; 
 
II – Planos de ação artística continuada que não se restrinjam a pesquisa teorica; 
 
III – A clareza e qualidade das propostas apresentadas; 
 
 IV – A falta de condições físicas para desenvolvimento das ações artísticas de criação e pesquisa; 
 
V – A real contribuição do projeto para a manutenção imediata do coletivo;  
 
V. DA CONVOCAÇÃO 
 
5.1. A convocação será feita através da produção do Teatro do Incêndio até o dia 27/01/2017; 
 
5.2. A comissão informará aos selecionados, se for o caso, possíveis readequações de horários e datas de 
ensaio; 
 
5.3. Os proponentes selecionados serão convocados para Café Reunião com Integrantes da Cia. Teatro do 
Incêndio e demais interessados para que seja assinado o aceite de participação do projeto; 
 
5.4. Após a reunião e manifestação do aceite, o proponente selecionado terá o prazo de 5 dias para junto 
da Administração da sede, para a entrega dos seguintes documentos de cada integrante do núcleo 
artístico abaixo listado e assinatura de termo de participação, para fins de memória e arquivo da 
realização do projeto. 
 

I. Cópia RG, CPF e comprovante de endereço dos integrantes 
II. Foto atual do grupo; 
III. Cópia do projeto; 

 
VI. DA AJUDA DE CUSTO 
 
6.1. O pagamento da ajuda de custo será realizado em 4 parcelas de R$ 4.000,00 cada uma delas. Sendo 
assim, 1 parcela a cada mês de residência; 
 
 6.1.1. Ajuda de custo são os recursos destinados à produção, despesas com alimentação e 
transportes, só poderão ser pagos mediante fornecimento de Notas Fiscais das despesas gastas. 
 
 
 
VII. DA FINALIZAÇÃO 
 
7.1. Ao final do processo de residência artística o grupo contemplado deverá entregar para a Cia. Teatro 
do Incêndio um relatório artístico sobre sua estadia na sede do grupo; 
 



 
 

7.2 O grupo contemplado deverá participar do projeto “Poesia Cênica Conjugada” de compartilhamento 
com a Cia. Teatro do Incêndio, com 3 dias de imersão e 1 dia de apresentação do experimento 
compartilhado, a ser agendado entre os grupos. 
 
 


