
PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

 

Chamamento para Produção Audiovisual de Videoclipes, Curta 

Metragens e Documentários 

Tema: QUAL A REFLEXÃO VIVENCIADA PELO ISOLAMENTO TRAZIDA PELA PANDEMIA.   

 

 

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) no uso das suas atribuições legais Faz Saber que estão 

abertas as inscrições para o cadastramento dos artistas, grupos de audiovisual de Suzano para 

produção de videoclipes, curtas e documentários que, no momento da produção da sua obra 

trabalharão sob a referência do tema: QUAL A REFLEXÃO VIVENCIADA PELO ISOLAMENTO 

TRAZIDA PELA PANDEMIA.   

Esse chamamento integra o processo de implementação do Polo Audiovisual na cidade de 

Suzano que pretende fomentar, qualificar e fortalecer produtores, produtoras e toda variedade de 

profissionais que a linguagem abarca.  

Portanto, para além do regulamento que consta nesse chamamento e a possibilidade de colaborar 

no fomento a essas produções, o cadastramento desses profissionais será também uma forma 

de abrir um radar sobre esses fazedores e suas práticas artísticas.  

Mas também nasce da percepção da Secretaria Municipal de Cultura em colaborar na luta dos 

trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Suzano para que continuem seu ofício de forma 

permanente apesar de ainda paralisados pelos impactos que o isolamento social impõe a 

sociedade. 

E dentro desse contexto atual de muitas perdas, fake news, negacionismo e luta contra os direitos 

e a vida, quais as mensagens que a arte e o audiovisual podem apontar para esse tempo? As 

perguntas que precisamos fazer nesse momento de tantas incertezas para o futuro será artístico 

ou tecnológico? Seria a arte o caminho em que os artistas podem ser aqueles que ajudarão a 

fazer o debate sobre os tempos difíceis que vivemos?  

Arte e a tecnologia se unem, se misturam e se influenciam; essa parceria, que já vinha acelerada 

nos últimos anos, está hoje mais forte do que nunca e permitirá inovação, criação e artes ainda 

mais belas e humanizadas.  

  



REGULAMENTO 

OBJETIVOS 

1 – Cadastrar produtores culturais em audiovisual para exibição nas plataformas virtuais da 

Secretaria Municipal de Cultura: 

a) As linguagens artísticas consideradas nesse cadastro são: videoclipes, documentários e 

curta metragens de ficção. 

2 - Promover a produção em pequeno porte da linguagem audiovisual em Suzano; 

3 - Iniciar o processo de implementação e consolidação do Polo Audiovisual na cidade. 

 

INSCRIÇÕES 

4 – O período de inscrições vai de 29 de abril a 31 de maio de 2021. 

5 – Cada proponente poderá inscrever-se com até 2 (dois) projetos.  Mas, para essa edição, 

poderá ser contemplado com apenas 1 (um) projeto enviado. 

6 – Poderão se inscrever: 

 a – Pessoas físicas a partir de 16 (dezesseis) anos de idade e que comprovem vínculo 

artístico com a cidade de Suzano. 

7 - Será vedada a participação como proponente de servidores públicos da Prefeitura de Suzano e 

prestadores de serviço terceirizados pela Secretaria Municipal de Cultura 

8 – Não serão aceitos trabalhos que foram contemplados pela implementação da Lei Aldir Blanc na 

cidade de Suzano e por outros projetos anteriores da SMC. 

9 – No mínimo 60% (sessenta por cento) de todos os participantes da obra devem ser residentes 

em Suzano. 

10 – A única forma de inscrição será via formulário on line no seguinte link:  

www.culturadesuzano.com.br/editais e deverá constar as seguintes documentações: 

 a – Nome do proponente 

b – Contato do proponente 

c - Fotocopia de algum documento oficial com foto que conste RG e o CPF do proponente 

(Arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

d - Fotocopia do CPF do proponente. Caso o documento anexado acima já possua o 

número do CPF, não é obrigatório preencher esse item (Arquivo único em pdf com no 

máximo 5MB); 

e - Comprovante de residência do proponente (Arquivo único em pdf com no máximo 5MB) 

f - Currículo do proponente. Anexe nesse item seus trabalhos artísticos já realizados 

(Arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 



g - Portfólio do proponente que o identifique com vínculo artístico com a cidade. Você 

poderá anexar nesse item, cartazes, divulgações em redes sociais, panfletos e outras 

publicações que comprovem sua relação artística com a Cidade de Suzano (Enviar arquivo 

em link aberto no Google Drive) 

h – Nome da peça audiovisual 

i – Sinopse. 

j – Objetivos (descrever o que a peça audiovisual pretende conquistar) 

k – Argumento. Deve ser descrito em no máximo 3 laudas. (Arquivo único em pdf com no 

máximo 5MB) 

l – Ficha Técnica da Equipe com suas funções e comprovantes de endereço. (Arquivo 

único em pdf com no máximo 5MB) 

m – Indicação de público alvo 

n - Autorização para veiculação da obra nos canais de comunicação da Prefeitura de 

Suzano. Será necessário imprimir o modelo no Anexo 1 para preencher os dados. (Arquivo 

único em pdf com no máximo 5MB); 

o - Procuração de representação formal do proponente no caso de obra coletiva. Será 

necessário imprimir o modelo no Anexo 2 para preencher os dados. (Arquivo único em pdf 

com no máximo 5MB) 

p - Autorização dos pais ou responsáveis em caso de participação menores de 18 anos, 

na apresentação ou produção. Será necessário imprimir o modelo no Anexo 3 para 

preencher os dados. (Arquivo único em pdf com no máximo 5MB) 

q - Autorização de direito autoral em caso de uso de obra de terceiros. Será necessário 

imprimir o modelo no Anexo 4 para preencher os dados. (Arquivo único em pdf com no 

máximo 5MB) 

r - Portfólio que o identifique na ficha técnica de uma obra audiovisual. Você poderá anexar 

links do youtube, publicações que comprovem sua relação com o fazer artístico no 

audiovisual. (Enviar arquivo em link aberto no Google Drive)  

11 – O cadastro na peça audiovisual não obriga a Secretaria Municipal de Cultura a contratar o 

serviço, ficando essa condicionada a dotação orçamentária 

 

 

 



PARA VIDEOCLIPES 

12 – Serão aceitas inscrições para videoclipes que tenham a duração mínima de 2min30 seg (dois 

minutos e trinta segundos) minutos e no máximo 4 (quatro) minutos incluindo os créditos. 

13 – Serão contemplados 10 (dez) videoclipes com o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada. 

 

PARA DOCUMENTÁRIOS 

14 – Serão aceitas inscrições para documentários que tenham a duração mínima de 5 (cinco) 

minutos e no máximo 10 (dez) minutos incluindo os créditos. 

15 – Serão contemplados 3 (três) documentários com o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) cada. 

 

PARA VIDEOS CURTOS DE FICÇÃO 

16 - Serão aceitas inscrições para vídeos curtos de ficção que tenham a duração mínima de 5 

(cinco) minutos e no máximo 10 (dez) minutos incluindo os créditos. 

17 – Serão contemplados 7 (sete) vídeos curtos com o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) cada. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

18 – Os critérios de avaliação para as três categorias serão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - Após a divulgação da lista de contemplados o proponente terá até 30 (trinta) dias corridos 

para entregar o projeto concluído em forma de vídeo com as seguintes especificações: formato 

HD (1920x1080), resolução mínima de 720p, formato wide, e se filmado com celular, a imagem 

deverá ser no sentido horizontal. Os arquivos devem ser enviados no formato MP4 ou AVI. 

 
Critérios 

Histórico dos artistas e técnicos envolvidos 

Argumento 

 
Adequação ao Tema Proposto 

 
Qualidade Artística do Projeto 



 a – O proponente poderá pedir a prorrogação da entrega do seu trabalho contemplado pelo 

período máximo de 30 (trinta) dias desde que aprovado pela Coordenação de Audiovisual da 

Secretaria de Cultura de Suzano. 

b - Caso haja ampliação da dotação orçamentária, os projetos suplentes serão convocados 

 

16 - Caso o proponente não cumpra o prazo estabelecido será automaticamente desclassificado, 

oportunidade em que se classificará o próximo na lista de contemplados para que efetue a entrega 

de seu projeto. 

 

PAGAMENTOS 

17 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após: 

  a) Entrega do material contemplado pelo proponente para a Secretaria Municipal de Cultura;  

 b) Conferência se a obra está de acordo com a proposta do cadastro; 

 c) Preenchimento e assinatura do recibo, após conferência dos quesitos anteriores. 

 

18 - Todos os custos para a realização da apresentação ficarão a cargo do proponente não cabendo 

a Secretaria Municipal de Cultura a complementação de nenhuma espécie.  

 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

19 - As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) 

proponente, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura a inabilitação ou exclusão daquele(a) 

que prestar dados inverídicos. 

 

20 - A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano não se responsabiliza pelos problemas técnicos 

no ato do envio dos projetos. 

 

21 - Não será permitida nenhuma manifestação artística que possua em seu conteúdo mensagens 

racistas, homofóbicas, misóginas, que ofenda a moral alheia, antidemocráticas ou que 

defenda práticas ilegais, cabendo à Prefeitura de Suzano retirar o conteúdo do ar em 

qualquer momento, indiciar legalmente os responsáveis pelo material e excluir da lista de 

contemplados.  

 

 

 

 

 

 



22 - Cronograma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23 - Dúvidas e informações podem ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Cultura pelo 

contato pelo e-mail: secretariadeculturadesuzano@gmail.com, pelo telefone (11) 4747-4180 (ramal 

201) ou pelo site www.culturadesuzano.com.br/editais. 

  

CRONOGRAMA  

29 de abril a 31 de maio de 2021 Publicação do Cadastro e período de 

inscrição 

Dia 14 de junho de 2021 Divulgação dos projetos contemplados e 

suplentes 

Dia 14 de julho de 2021 Data limite para a entrega dos trabalhos 

contemplados 

mailto:secretariadeculturadesuzano@gmail.com
http://www.culturadesuzano.com.br/editais


PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

ANEXO 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM  

MODELO 1  

 

Neste ato, e para os fins de direito, eu ____________________________________________, 

CPF: ____________________________, autorizo o uso de minha imagem e voz, na obra 

_____________________________________, tendo como para fins de Inscrição no 

Chamamento para Produção Audiovisual de Videoclipes, Curta Metragens e 

Documentários com o tema: Qual a reflexão vivenciada pelo isolamento trazida pela 

pandemia? tendo ciência que caso a obra seja contemplada, estará disponível sua exibição em 

caráter virtual, publicação, divulgação e veiculação pela Prefeitura de Suzano.  

 

 

_________________, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

_________________________________________________ 

assinatura



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

ANEXO 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM  

MODELO 2  

Neste ato e para os fins de direito, os nomes abaixo relacionados autorizam o uso da voz e imagem na obra ________________________ tendo 

como proponente _________________________________________, para fins de Inscrição no Chamamento para Produção Audiovisual de 

Videoclipes, Curta Metragens e Documentários com o tema: Qual a reflexão vivenciada pelo isolamento trazida pela pandemia? tendo 

ciência que caso a obra seja contemplada, estará disponível sua exibição em caráter virtual, publicação, divulgação e veiculação pela Prefeitura 

de Suzano.  

 

NOME RG CPF FUNÇÃO NO 

PROJETO 

ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

 



PREFEITURA DE SUZANO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

ANEXO 2 

PROCURAÇÃO 

MODELO 1 

Pelo presente instrumento particular de procuração, o(a) artista abaixo identificado autoriza o(a) 

representante legal do grupol/coletivo/artista __________________________________________ 

a seguir qualificado CPF _______________________________ representado(a) pelo(a) Sr(a). 

________________________________________________a representá-lo na inscrição do 

Chamamento para Produção Audiovisual de Videoclipes, Curta Metragens e 

Documentários com o tema: Qual a reflexão vivenciada pelo isolamento trazida pela 

pandemia? aceitando e conhecendo todos os seus termos, outorgando-lhe amplos poderes, 

inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para receber notificações, ordens 

ou toda e qualquer instrução/comunicação necessária ao desenvolvimento do trabalho, assim como 

firmar contratos, compromissos, declarações, receber pagamentos, dar quitação ou qualquer outro 

ato necessário à participação do referido Cadastro, estando ciente que o pagamento dos valores 

decorrentes de minha participação é de responsabilidade do representante, não cabendo quaisquer 

valores eventualmente não repassados.  

Suzano, ______de_________ de 2021  

 

 

_________________________________________________ 

Nome:  

CPF: 

Função :



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

ANEXO 2 

PROCURAÇÃO 

MODELO 2  

Pelo presente instrumento particular de procuração, os(as) artistas abaixo identificados(as) autoriza o(a) representante legal do 

(grupo/coletivo/artista) ______________________________________a seguir qualificado, CPF __________________________ 

representado(a) pelo(a) Sr(a). ______________________________________a representá-lo na inscrição do cadastramento Chamamento para 

Produção Audiovisual de Videoclipes, Curta Metragens e Documentários com o tema: Qual a reflexão vivenciada pelo isolamento 

trazida pela pandemia? aceitando e conhecendo todos os seus termos, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento 

deste mandato, bem como para receber notificações, ordens ou toda e qualquer instrução/comunicação necessária ao desenvolvimento do 

trabalho, assim como firmar contratos, compromissos, declarações, receber pagamentos, dar quitação ou qualquer outro ato necessário à 

participação do referido Cadastro, estando ciente que o pagamento dos valores decorrentes de minha participação é de responsabilidade do 

representante, não cabendo quaisquer valores eventualmente não repassados 

NOME RG CPF FUNÇÃO NO 

PROJETO 

ASSINATURA 

     

     

     

     

     

 



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

ANEXO 3 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

PRESENÇA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA OBRA 
 

 

Eu (nome do responsável pela criança) CPF: (CPF do responsável pela criança) responsável 

legal pela criança e/ou adolescente (nome da criança ou adolescente) RG ou CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO: (número do rg ou certidão de nascimento da criança ou adolescente) 

autorizo a sua participação no Chamamento para Produção Audiovisual de Videoclipes, 

Curta Metragens e Documentários com o tema: Qual a reflexão vivenciada pelo isolamento 

trazida pela pandemia? tendo ciência que caso a obra seja contemplada, estará disponível sua 

publicação, exibição, divulgação e veiculação, em caráter virtual. 

 

 

_____, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

CPF 

  



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Polo Audiovisual 

ANEXO 4 

TERMO DE CESSÃO DE OBRA  

 

 

Eu, ____________________________________, CPF: ______________________________ 

criador(a) e/ou detentor(a) dos direitos autorais da obra intitulada 

______________________________________, autorizo a sua inscrição e participação no 

Chamamento para Produção Audiovisual de Videoclipes, Curta Metragens e 

Documentários com o tema: Qual a reflexão vivenciada pelo isolamento trazida pela 

pandemia? tendo como proponente _______________________________________________ 

tendo ciência que estou cedendo o direito de veiculação, publicação e divulgação  

 

 

Suzano, _____ de ____________________ de 2021  

 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 


