SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018

A Prefeitura do Município de Jandira, por intermédio da Secretaria Municipal
de Cultura, torna público o presente Edital de Chamamento Público.

1. DO OBJETO
O objetivo deste Edital é o credenciamento para escolha de pessoas naturais,
na qualidade de voluntários e sem qualquer remuneração, que desejem
integrar o elenco da encenação da peça teatral “Paixão de Cristo”, a qual será
realizada nos dias 30 e 31 de Março de 2018, às 19h30, no Teatro Municipal
Luiz Gonzaga.
Parágrafo Único - A distribuição dos personagens (escalação do elenco) e
figuração é prerrogativa da direção artística do espetáculo.

2. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO
2.1. Serão admitidos a participar do presente credenciamento pessoas
naturais, com ou sem experiência.
2.2. Preenchimento da ficha de inscrição (ANEXO I), assinada pelo candidato
ou seu responsável legal.
2.3. Apresentar cópia simples de comprovante de residência.
2.4. Cópia simples do RG do candidato, ou outro documento oficial com foto.
2.5.A idade mínima para credenciamento para participação do edital é de 16
anos (segundo o artigo 7°, inc.XXXIII da previsão constitucional)
2.6. Autorização assinadas pelos pais ou responsáveis, no caso de
credenciamento de menores acima de 16 anos tanto para participação do
espetáculo na condição de voluntário quanto para cessão dos direitos de
imagem e voz.
2.7. Participar dos ensaios a serem realizados nos dias determinados pela
Secretaria Municipal de Cultura.

2.8. Firmar compromisso assinando o correspondente termo de adesão de
serviço voluntário e autorização de cessão de direitos de imagem e voz.
3. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas de 29 de Janeiro a 09 de Fevereiro de 2018
ou até se esgotarem o limite de inscritos( conforme artigo 4.1), de segunda a
sexta feira das 8h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00 na Secretaria Municipal de
Cultura, localizado na Rua Rubens Lopes da Silva, 400, Parque JMC- Jandira
SP.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Serão aceitas até 60(sessenta) inscrições respeitando a ordem de
chegada.
4.2. A Secretaria Municipal de Cultura publicará e comunicará a relação dos
participantes por aviso no site: www.jandira.sp.gov.br e na Imprensa Oficial,
sendo que o não comparecimento aos ensaios nos dias e horários
pré-determinados, sem justificativa, implicará em desistência da participação.
4.3. A decisão quanto aos selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura é
irrecorrível.
4.4. O recurso para realização desta produção sairá da Secretaria Municipal
de Cultura de Jandira.

5.

DOS ANEXOS

5.1. É peça integrante do presente edital o Anexo I (FICHA DE INSCRIÇÃO E
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM).

Jandira 22 de Janeiro de 2018.

_________________________________
Manoel Luiz da Silva Filho
Secretário Municipal de Cultura Interino

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
FICHA DE INSCRIÇÃO (CHAMAMENTO)
Secretaria Municipal de Cultura Nº 06/2018

Nome:______________________________________________________________

Data de Nascimento:________Idade:________RG:____________CPF:__________

Endereço:_______________________Nº_____Bairro:_____________CEP:_______

E-mail:_______________________________________

Telefone:_____________________________Cel:____________________________

Nome do responsável:_________________________________________________

RG:______________________________________________________

Participa de algum Grupo de Teatro? ________________ Qual? ________________

Há quanto tempo?_______________

Jandira, _____de ______________________de 2018.

_______________________
Assinatura

____________________
Ass. Responável

AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM E VOZ.

DECLARO, para os devidos fins e efeitos de direito, que estou ciente e de
acordo com as condições de participação voluntária para a encenação da
obra denominada “Paixão de Cristo”, produzida pela Secretaria de Cultura do
Município de Jandira, bem como das regras constantes do Edital de
Chamamento, inclusive com a autorização para a cessão dos direitos de
imagem e voz em favor da Secretaria da Cultura de Jandira e da Prefeitura do
Município de Jandira-SP.

Jandira, ____ de ____________ de 2018

Nome __________________________________________

_________________________________
Assinatura

_________________________________
Ass. Responsável

