
        

 

 
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas 
         Secretaria Municipal de Cultura 

 

Espaço Cultural da Urca - Praça Getúlio Vargas, s/nº - Centro - 37.701-007 - Poços de Caldas-MG 

  (35) 3697-2115/2389/2335 - cultura@pocosdecaldas.mg.gov.br 

EDITAL Nº 03/2017  

 PRESERVAÇÃO DA CULTURA POPULAR “ZÉ SANTANA” 

 

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura 

de prazo, no período de 1 a 15 de agosto de 2017, para recebimento de propostas artístico-

culturais que proporcionem a preservação e valorização da Cultura Popular em âmbito 

municipal.  

 

APRESENTAÇÃO 

Em consonância com o Sistema Municipal de Cultura, disposto na Lei Municipal nº 9.037 de 10 

de abril de 2015, o presente edital tem por objetivo a garantia dos direitos culturais de livre 

criação e expressão, a preservação e valorização de manifestações culturais tradicionais, além 

de reconhecer figuras que tanto se empenharam pela sobrevivência de nossa cultura popular e, 

ao mesmo passo, prestar merecida homenagem ao saudoso José Pedro de Oliveira, conhecido 

por todos como Zé Santana, cidadão de elevada importância para a cultural local, mestre de 

companhia de Santos Reis com atuação no cenário local e regional. A "2ª Semana de Cultura 

Popular Zé Santana" será realizada entre os dias 24 a 30 de setembro de 2017. 

 

1. DA INSCRIÇÃO E DO PRAZO  

1.1. É facultado a pessoa física ou jurídica, residente ou estabelecida em Poços de Caldas, a 

inscrição de 01 (uma) proposta de qualquer linguagem artística, para ser executada em 

espaços culturais locais.  

1.1.1. São de interesse deste edital propostas de ações artístico-culturais como oficinas, 

palestras, exposições de artes plásticas, visuais e fotografias e espetáculos nas diversas 

linguagens como teatro, música, dança e circo, com a temática “Cultura Popular”.  

1.2. A inscrição se dará mediante preenchimento de ficha de inscrição, juntamente com a 

apresentação dos documentos solicitados no item 2 deste edital e entrega efetuada na 

Secretaria Municipal de Cultura, no seguinte endereço: Espaço Cultural da Urca, Praça Getúlio 

Vargas, s/nº, Centro, Poços de Caldas, das 8h às 18h horas.  

1.3. O ato de inscrição implica na aceitação das normas contidas neste edital.  

1.4. O prazo para inscrição será no período de 1 a 15 de agosto de 2017.  

 

2. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

2.1. Deverão ser apresentados juntamente com a ficha de inscrição os seguintes documentos 

do proponente:  

2.1.1. Cópia do CPF; 

2.1.2. Cópia de documento de identidade com foto; 

2.1.3. Cópia de comprovante de residência do proponente;  

2.1.3. Currículo do proponente, devendo constar informações detalhadas sobre sua atuação na 

área cultural; 

2.1.4. 03 (três) páginas de material impresso onde conste o nome do proponente, como 

reportagens, publicações ou materiais impressos (exemplo: programas, folders, entre outros), 

para comprovação de sua atuação na área cultural. 
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2.2. Relativos à proposta ainda devem ser apresentados:  

2.2.1. Informações da ação a ser realizada (palestra, oficina, exposição, espetáculos e outros 

formatos):  apresentação, justificativa, objetivos, descrição do processo de produção, materiais 

e técnicas utilizados, conceitos, duração, custos, dentre outras informações adicionais.  

2.2.2. Registro fotográfico da ação ou das obras, quando for o caso. 

 

3. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

3.1. Será constituída uma Comissão de Seleção e Organização, indicada pelo Secretário 

Municipal de Cultura, para a análise e acompanhamento das propostas apresentadas.  

3.2. Serão considerados como requisitos básicos para seleção das propostas:  

3.2.1. Inserção na temática “preservação e valorização da Cultura Popular local”;  

3.2.2. Conceito e conteúdo artístico presente na proposta. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1. Poderão ser custeados insumos básicos como despesas de produção, cachês e outros 

caso seja demandado na proposta apresentada.  

4.2. Os proponentes selecionados serão contatados pela Secretaria Municipal de Cultura para 

formalização de quaisquer procedimentos necessários para execução da proposta.  

4.3. Os espaço culturais geridos pela Secretaria Municipal de Cultura, quais sejam: Bibliotecas 

Públicas, Centro de Artes e Esportes Unificados, Espaço Cultural da Urca e Museu Histórico e 

Geográfico estão disponíveis para execução das propostas.  

4.4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, 

ouvida a Comissão de Seleção e Organização. 

4.5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Poços de Caldas, 31 de julho de 2017. 

 

Hudson Luiz Vilas Boas                                              

Secretário Municipal de Cultura            

                             

Luis Gustavo dos Santos Dutra 

Diretor de Políticas Culturais  

 

 

 

 

 


