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Regulamento da Mostra Cidade Sol de Teatro 2018 - Prefeitura Municipal de Jequié – Secretaria de Cultura e Turismo – Secretaria de Educação. 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MOSTRA CIDADE SOL DE TEATRO  
= REGULAMENTO 2018 = 

1. APRESENTAÇÃO: 

Idealizada pela Prefeitura Municipal de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo 
e Secretaria de Educação, a Mostra Cidade Sol de Teatro, evento de caráter integrador e não 
competitivo, com realização no município de Jequié, pretende estimular a circulação e a 
difusão da produção teatral realizada no interior do estado, bem como incentivar a formação 
de plateias, despertar o senso crítico nas crianças, jovens e adultos estudantes da rede pública 
de ensino, compartilhar experiências, estimular o intercâmbio e a formação de novos grupos 
teatrais em Jequié e região, além de colaborar para a dinamização da cena teatral.  

A iniciativa pública se justifica por atender as diretrizes do Plano Estadual de Cultura (Lei 
nº 13.193/2014), sugestões de artistas, produtores e sociedade local por ocasião da realização 
das Audiências Públicas do Plano Municipal de Cultura, em 2017, bem como o disposto no 
Plano Plurianual e propostas sistematizadas nas Conferências Municipais de Cultura, já 
realizadas em Jequié. 

Desse modo, o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ torna público o conjunto de normas que 
regulamenta a realização da Mostra Cidade Sol de Teatro.  

2. DAS INSCRIÇÕES: 

I  -   As inscrições poderão ser realizadas pelos responsáveis por espetáculos teatrais nas 
categorias adulto e infantil, podendo ter sido apresentados em outras Mostras e/ou Festivais 
realizados na Bahia ou fora do estado.  

II -     As inscrições são gratuitas e só poderão ser realizadas por maiores de 18 anos. 

III - Para a aceitação das inscrições das propostas os espetáculos terão que, 
necessariamente, serem produzidos em qualquer um dos municípios do interior baiano, desde 
que integrem as regiões Sul ou Sudoeste do estado da Bahia.  

IV  - Os interessados (artistas ou grupos) poderão inscrever apenas 1 (um) espetáculo por 
modalidade, infantil e adulto. 

V – A ficha de inscrição e o modelo das declarações obrigatórias estarão disponíveis para 
download no site oficial da Prefeitura de Jequié (www.jequie.ba.gov.br), ou na sede 
administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

3. DOS DOCUMENTOS E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 

I - As inscrições deverão ser realizadas, pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, localizada na Av. José Moreira Sobrinho, nº 212, no bairro do Jequiezinho, 
Jequié-BA, CEP: 45.208-409, das 9h. às 12h., ou via correios (SEDEX), enviadas para o mesmo 
endereço acima, no período de 1º a 30 de março de 2018, impreterivelmente.  

II - Para efetuar a inscrição na Mostra, o interessado deverá enviar envelope lacrado 
constando na parte externa o título do espetáculo, contendo os seguintes documentos: 

http://www.jequie.ba.gov.br/
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a) 03 (três) cópias do texto a ser encenado, digitado e encadernado;  
b) Informações detalhadas sobre cenário, figurinos e adereços;  
c) Vídeo do espetáculo em DVD ou indicação do link do vídeo no You Tube; 
d) Ficha de inscrição (Anexo I) e anexos II e III preenchidos de forma legível; 
e) Currículos do diretor, elenco e equipe técnica; 
f) Cópia de RG, CPF e comprovante de endereço recente do responsável pelo 

espetáculo; 
g) Imagem digitalizada do espetáculo, artista ou grupo, em 300 dpi, com 

qualidade máxima, para confecção de folder impresso com a programação da 
Mostra e outras formas de difusão das informações acerca do evento; 

h) Release do espetáculo; 
i) Autorização dos pais em caso de integrantes menores de idade (18 anos) no 

elenco. 
 

IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições faltando qualquer um dos itens acima ou fora do prazo 
estabelecido neste regulamento. 

4. DA SELEÇÃO: 

I - A seleção dos espetáculos acontecerá no período de 9 a 13 de abril de 2018, tendo 
seus resultados divulgados na data provável de 17 de abril de 2018, no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Jequié (http://www.jequie.ba.gov.br/), bem como no Diário Oficial do 
Município.  

II - Serão selecionados, no máximo, 10 (dez) espetáculos, sendo 5 (cinco) na categoria 
infantil e 5 (cinco) na categoria adulto. Para os trabalhos de seleção, o chefe do Poder 
Executivo Municipal nomeará uma curadoria composta por 3 (três) integrantes com 
reconhecida trajetória no segmento de teatro, vinculados ou não a Prefeitura de Jequié. 

III - A decisão da curadoria da Mostra Cidade Sol de Teatro a respeito da seleção dos 
espetáculos é soberana.  

IV - Os responsáveis pelos espetáculos selecionados terão até o dia 23 de abril de 2018, às 
18h, para confirmar suas participações na Mostra, sob pena de desclassificação. 

V – A seleção deverá contemplar, pelo menos, 4 (quatro) espetáculos produzidos em 
Jequié, sendo 2 (dois) em cada categoria (infantil e adulto). 

VI – Em caso da não inscrição de espetáculos produzidos em Jequié, ou que não atendam 
aos critérios de seleção dispostos no Item 6 deste regulamento, a curadoria poderá 
desconsiderar a exigência contida no inciso V.  

5. DO PRÓ-LABORE E TROFÉU: 

I - Os selecionados em até dez trabalhos, tendo cumprido com a íntegra do exposto neste 
regulamento, farão jus a pró-labores a serem definidos junto a cada espetáculo.  

II – O espetáculo selecionado poderá declinar de sua participação na Mostra, ocasião em 
que será convocado o suplente pela ordem de classificação. 

http://www.jequie.ba.gov.br/
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III – O efetivo pagamento dos pró-labores se dará em prazo razoável, estimado em até 60 
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de encerramento da Mostra. 

IV – Será concedido a todos os espetáculos selecionados o Troféu Nilson Mendes (em 
memória), ex-presidente do Sindicado dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do 
Estado da Bahia (SATED), ex-diretor da Fundação Cultural do Estado da Bahia, ator, diretor e 
incentivador do teatro baiano, falecido em 24 de agosto de 2014. Entre os espetáculos em que 
Nilson Mendes atuou se destacam “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1992), “Gracias a La Vida” 
(1978) e “Órfãos de Jânio” (1986). O artista também foi presidente da Fundação do Balé 
Folclórico da Bahia e um dos principais articuladores para a implantação do Centro de Cultura 
Antônio Carlos Magalhães, em Jequié, tido como um dos mais bem equipados espaços 
culturais do interior, atualmente gerido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 

IMPORTANTE: 

a) Os equipamentos de som e luz disponíveis serão iguais para todos os inscritos. 
(Caso os participantes façam uso de equipamentos ou elementos cênicos 
próprios, ficam de inteira responsabilidade dos mesmos a montagem e 
posterior desobstrução do palco. Todo objeto de cena deverá ser comunicado 
previamente à produção da Mostra, para avaliação de utilização do mesmo em 
cena). 

b) As apresentações estão previstas para ocorrer no mês de maio de 2018, em 
datas a serem definidas e amplamente divulgadas pela Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo e Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Jequié, 
encenadas no palco da sala de espetáculos do Centro de Cultura ACM, em 
Jequié, que mede 12,70 metros de largura por 9 metros de profundidade e 
proscênio com 10 metros, ou em outro espaço tecnicamente possível, 
podendo ocorrer em turno vespertino (15h) ou noturno (20h). 

c) As trilhas musicais dos espetáculos deverão ser disponibilizadas em pen-drive. 
d) A ordem das apresentações será definida pela curadoria da Mostra. 
e) Cada grupo deverá ter um coordenador e operadores de som e luz, que 

manterão contato com a equipe de produção da Mostra.  
f) Cada participante deverá chegar ao local da apresentação, impreterivelmente, 

em até um turno antes da apresentação. 
g) Os custos com transporte intermunicipal, hospedagens e alimentações 

(almoço e jantar) dos elencos e das equipes técnicas correrão por conta dos 
responsáveis pelos espetáculos selecionados.  

h) Os equipamentos de som e luz disponibilizados pela Mostra serão padrão para 
todos os espetáculos, podendo ser complementados pelas próprias produções 
dos selecionados, isentando a Mostra de despesas adicionais. 

i) A Mostra disponibilizará transporte terrestre, com capacidade máxima de até 
27 pessoas, para realizar o traslado local dos elencos e equipes de produções 
dos espetáculos selecionados, apenas, nas respectivas datas das 
apresentações.  

j) A Mostra disponibilizará camarim climatizado, com água mineral e lanches 
para técnicos e elencos, apenas nas respectivas datas e horários de suas 



   
    
 

4 

Regulamento da Mostra Cidade Sol de Teatro 2018 - Prefeitura Municipal de Jequié – Secretaria de Cultura e Turismo – Secretaria de Educação. 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

apresentações, de acordo com o número de integrantes declarados 
previamente na Ficha de Inscrição (Anexo I). 

 
6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

a) Originalidade do espetáculo; 
b) Adequação da proposta ao espaço em que será realizada a Mostra; 
c) Dramaturgia: texto e roteiro do espetáculo; 
d) Criatividade e qualidade na articulação do tema; 
e) Cenotécnica: cenário, figurinos, adereços, entre outros; 
f) Qualificação e experiência profissional: formação e experiência das equipes de 
trabalho (diretores, atores, produtores, técnicos, entre outros). 
 

IMPORTANTE: Não serão selecionados:  
 

a) Espetáculos cujos textos desrespeitem as diversidades, os direitos da pessoa com 
deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015), bem como 
os direitos humanos em geral.  

 
b) Espetáculos que envolvam a promoção pessoal de autoridades ocupantes de 

cargos públicos (em observância ao princípio da Impessoalidade apregoado no 
caput do artigo 37 da CF-88), bem como a promoção de partidos políticos. 

 
c) Espetáculos que não sejam produzidos em um dos municípios que integram as 

regiões Sul ou Sudoeste do estado da Bahia. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

I - O não cumprimento por parte dos selecionados, de qualquer das normas, condições e 
prazos estipulados no presente regulamento, resultará na imediata eliminação. 

II - Fica desde já acertado que os participantes e/ou seus representantes legais se 
responsabilizarão total e exclusivamente por todos os seus atos e/ou danos que por ventura 
sejam causados ao espaço cultural que sediará o evento, isentando a Mostra de qualquer 
responsabilidade ou obrigação, podendo vir a responder civil e criminalmente. 

III - Cada grupo deverá eleger um de seus integrantes como coordenador junto à 
produção da Mostra, que ficará responsável pelo preenchimento e assinatura da ficha de 
inscrição (Anexo I), consignando sua concordância em relação às condições dispostas neste 
regulamento. Fica desde já entendido que os demais integrantes do grupo teatral estarão, 
automaticamente, de acordo com a íntegra deste regulamento. 

IV - Em caso de força maior que obrigue a suspensão de qualquer etapa da Mostra, as 
apresentações serão transferidas para novas datas em consonância com as produções dos 
espetáculos selecionados. 

V - A produção da Mostra poderá modificar datas, horários e locais das apresentações, 
mediante consonância com os responsáveis pelos espetáculos selecionados. 
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VI - A produção da Mostra estabelecerá os horários dos ensaios gerais, conjuntamente 
com a coordenação do espaço cultural em que o evento será realizado. 

VII - Caso o espetáculo selecionado, por razões próprias, não possa ser apresentado na 
data e/ou horário previamente definido, a organização da Mostra convocará o suplente de 
direito para ocupação da vaga, salvo possibilidade de remanejamento para outra data e 
horário, desde que na mesma semana de realização da Mostra, cuja justificativa seja acatada 
pela Produção. 

VIII – A operação dos equipamentos de som e luz, durante as apresentações dos 
espetáculos selecionados, é de inteira responsabilidade das respectivas produções, não 
cabendo nenhum ônus à organização da Mostra. 

IX - No momento da inscrição, os participantes assumem toda e qualquer 
responsabilidade no que se referem à autoria das músicas, vídeos, textos, cenários e 
coreografias inscritas, bem como a sua utilização na Mostra Cidade Sol de Teatro, de acordo 
com o exposto neste regulamento, isentando a Prefeitura Municipal de Jequié, a partir deste 
momento, de todo e qualquer pleito ou reivindicações de terceiros que possam 
eventualmente ocorrer. Os participantes declaram ainda que, não existem quaisquer 
impedimentos legais ou contratuais que impossibilitem a utilização das músicas, vídeos, 
cenários, peças (textos), e coreografias inscritas. 

X – A efetiva execução da Mostra Cidade Sol de Teatro está condicionada a 
disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Jequié, na forma das dotações 
orçamentárias vinculadas a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, nos termos da Lei 
Municipal nº 2.040, datada de 28 de dezembro de 2017, que estima receita e fixa despesa do 
Município de Jequié para o exercício financeiro de 2018. 

        XI – As apresentações dos espetáculos serão sempre gratuitas ao público em geral, 
observando a capacidade máxima do espaço cultural. O acesso será priorizado às pessoas com 
deficiência, idosos e estudantes da rede pública de ensino.  

XII - Os casos eventualmente não previstos neste regulamento serão submetidos à análise 
da curadoria da Mostra, bem como da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria 
de Educação, que poderá buscar o auxílio do Conselho Municipal de Política Cultural de Jequié, 
caso necessário. 

 

Jequié, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

LUIZ SÉRGIO SUZARTE ALMEIDA 

Prefeito 

 

ROBERTO GONDIM PIRES 

Secretário Municipal de Educação 

 

ALYSSON ANDRADE DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO  
Mostra Cidade Sol de Teatro - 2018 

 
Companhia/Grupo:_____________________________________________________________ 
Nome completo do (a) responsável: _______________________________________________ 
Telefone fixo: _______________________________ Celular: ___________________________ 
E-mail:______________________________________ Total de Pessoas na equipe: _________  
Endereço: ____________________________________________________________________ 
Site oficial do grupo (se houver):__________________________________________________ 
Título do Espetáculo:___________________________________________________________ 
Link do vídeo do espetáculo no You Tube (se houver): ________________________________ 
Classificação Indicativa: _____________________________________ (ex: Livre, 16 anos, etc). 
Nome do (a) Diretor (a): ________________________________________________________  
Nome do (a) Iluminador (a): _____________________________________________________ 
Nome do (a) Sonoplasta: ________________________________________________________ 
Nome do Cenógrafo: ___________________________________________________________ 
Nome do (a) Maquiador (a): _____________________________________________________ 
Autor (a) (texto):_______________________________________________________________ 
Tempo estimado de apresentação do espetáculo:_____h_____min.  
Pretensão de pró-labore caso seja selecionado: Valor R$ 0,00 (_________________________) 
Elenco: (Ex: José Alves / Personagem: Vaqueiro) 

Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
Nome:______________________________ Personagem: ______________________________ 
 

Sinopse do espetáculo em até cinco linhas (Este texto será divulgado no folder da Mostra): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Jequié, _____ de _________________ de 2018. 

 
__________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo espetáculo. 
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ANEXO II – AUTORIZAÇÃO  
Mostra Cidade Sol de Teatro  

 

Autorizo o registro e veiculação de áudio e/ou imagens do espetáculo intitulado 
_______________________________________________________ nos veículos da imprensa 
local e regional, campanhas publicitárias da Prefeitura de Jequié, bem como internet e outras 
formas de difusão da Mostra Cidade Sol de Teatro, além da inclusão permanente do registro 
audiovisual do espetáculo já mencionado, no acervo da Prefeitura Municipal de Jequié. 

 

Jequié, _____ de _________________ de 2018. 

 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo espetáculo (reconhecida em cartório). 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO 
Mostra Cidade Sol de Teatro  

 

Declaro deter autorizações e os direitos de uso de imagens, textos, cenários e músicas 
inseridas no espetáculo intitulado ___________________________________________, para 
sua exibição pública na Mostra Cidade Sol de Teatro. Portanto, é da minha exclusiva 
responsabilidade responder por eventuais interpelações, inclusive judiciais. 

 

Jequié, _____ de _________________ de 2018. 

 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo espetáculo (reconhecida em cartório). 


