CONVOCATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA
12ª MOSTRA DE TEATRO DE SERRA TALHADA
A 12ª edição da Mostra de Teatro de Serra Talhada acontecerá no período de 24 a 28 de março
de 2022, numa produção da Agência Cultural de Produção e Criação e da Fundação Cultural
Cabras de Lampião.
A 12ª Mostra de Teatro de Serra Talhada será realizada com incentivo Governo do Estado de
Pernambuco, Secretaria de Cultura e Fundarpe, através do Funcultura Geral 2019-2020. A
Mostra tem apoio da Fundação Cultural de Serra Talhada e da Prefeitura Municipal.
1. DO PROPONENTE
1.1 - Poderão participar da 12ª Mostra de Teatro de Serra Talhada:
1.1.1 - Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, que
deverá comprovar exclusividade do grupo ou artista.
1.1.2 - Grupo constituído legalmente como Pessoa Jurídica.
1.1.3 - Artista Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual.
1.2 – Poderão participar da 12ª Mostra de Teatro de Serra Talhada apenas grupos e espetáculos
de Pernambuco.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições deverão ser realizadas no período de 04 de janeiro a 23 de janeiro de 2022,
por meio online, através do correio eletrônico mostradeteatro2022@gmail.com.
2.2 – Não serão aceitas inscrições pelos correios ou por outro meio.
2.3 – As inscrições deverão ser acompanhadas das seguintes informações:
2.3.1 - Ficha de Inscrição preenchida (anexo 1)
2.3.2 – Declarações ou certidões de direitos autorais
2.3.3 – Riders e especificações técnicas do espetáculo
2.3.4 – Links com fotos e vídeos do espetáculo
2.3.5 – Cartão de Inscrição no CNPJ
2.3.6 – Cópia do RG ou CNH do responsável legal
2.4 - O proponente poderá acrescentar aos anexos obrigatórios, no ato da inscrição, outros itens
que julgue necessário.
2.5 - Não serão permitidas alterações na Ficha de Inscrição que eliminem informações
importantes à análise de viabilidade cultural das propostas.
2.6 - A inscrição do grupo fica condicionada, obrigatoriamente, ao envio dos anexos solicitados
e à exatidão dos dados informados.

2.7 - Os espetáculos selecionados serão anunciados até o dia 23 de fevereiro de 2022.
3. DA PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS
3.1 - As despesas com transporte dos grupos/espetáculos selecionados será responsabilidade
dos mesmos.
3.2 – A 12ª Mostra de Teatro de Serra Talhada terá sua programação distribuída nos seguintes
espaços: Quintal do Museu do Cangaço, Pátio de Alimentação da Feira Livre, Colégio Municipal
Cônego Tôrres e Teatro do CEU DAS ARTES.
3.3 – Através deste Edital, serão selecionados 15 (quinze) espetáculos, assim distribuídos:
a)
b)
c)
d)

04 Espetáculos de Teatro para Adulto;
04 Espetáculos de Teatro para Infância e Juventude;
04 Espetáculos de Teatro de Rua;
03 Espetáculos de Teatro de Bonecos / Teatro de Formas Animadas.

3.4 - A divulgação dos
www.cabrasdelampiao.com.br

espetáculos

selecionados

será

feita

através

do

site

3.5 - As propostas inscritas serão analisadas pela Curadora da 12ª MOSTRA DE TEATRO DE
SERRA TALHADA. Os principais critérios para análise das propostas são a qualidade artística e
sua viabilidade técnica, sempre observando o perfil e o conceito da Mostra, que se orienta pela
diversidade e originalidade da proposta. Também serão observadas as adequações aos espaços
utilizados e a disponibilidade na programação da Mostra.
3.6 - A Curadoria é soberana em suas escolhas, não cabendo recursos ou esclarecimentos
posteriores.
3.7 – Cada espetáculo selecionado pela curadoria receberá um cachê de participação, em valor
a ser combinado com a Produção da Mostra, considerando a quantidade de integrantes de cada
espetáculo, a distância de Serra Talhada e outros fatores relevantes para determinação do custo
da participação do espetáculo.
4. DA DOCUMENTAÇÃO
4.1 - Após o contato da Produção, os proponentes deverão apresentar os documentos listados
abaixo, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, improrrogáveis, o que, se descumprido, desabilitará
as propostas.
4.1.1 CNPJ;
4.1.2 Contrato Social (se houver);
4.1.3 Certidões Negativas;
4.1.4 Dados da Conta Bancária;
4.1.5 Contrato de Exclusividade (se houver).
4.2 - O material dos espetáculos inscritos fará parte do acervo da Mostra.

5. DA RECEPÇÃO
5.1 – Cada espetáculo será recepcionado por um representante da Produção da Mostra e por
um guia, que o acompanhará durante a permanência na cidade. Cada grupo deve informar o dia
e horário de chegada à cidade com antecedência de 10 dias.
5.2 - Qualquer alteração no horário de previsão de chegada deverá ser comunicada à Produção
da Mostra com 72 (setenta e duas) horas de antecedência.
5.3 – No ato da recepção, serão entregues os crachás de identificação e informações
necessárias para o bom andamento das atividades.
6. DA HOSPEDAGEM
6.1 – Cada integrante de grupo selecionado terá direito a hospedagem (pernoite com café da
manhã), em local estabelecido pela Produção da Mostra.
6.2 – A Produção da Mostra não disponibilizará hospedagem gratuita aos acompanhantes.
7. DA ALIMENTAÇÃO
7.1 – Cada integrante de grupo selecionado terá direito as outras refeições (almoço e jantar), em
horário e local indicados pela Produção.
7.2 – As demais refeições e/ou lanches são de responsabilidade dos grupos, bem como os
consumos realizados junto ao meio de hospedagem e que não integram a diária.
8. DA PRODUÇÃO DO FESTIVAL
8.1 - A inscrição na 12ª MOSTRA DE TEATRO DE SERRA TALHADA pressupõe a aceitação e
concordância com todos os termos do presente regulamento.
8.2 - A presente Convocatória e seus Anexos ficarão à disposição dos interessados no Museu
do Cangaço de Serra Talhada-PE e no site www.cabrasdelampiao.com.br
8.3 - Casos omissos serão resolvidos pela Produção do evento.

Serra Talhada/PE, 03 de janeiro de 2022.

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome do Espetáculo:
Grupo ou Companhia:
Endereço:
Cidade / Estado:
E-mail:
Telefones:
Histórico:

Total de Pessoas: Elenco e
Técnicos:
Elenco e Ficha Técnica
Diretor:
E-mail:
Telefone com DDD:
Celular com DDD:

