
REGULAMENTO  “SEXTA ABERTA ORDOVÁS”

1. FINALIDADE

O “Sexta  Aberta  Ordovás”  é  um projeto  de  ocupação  artística  que  tem como  objetivo
incentivar artistas locais, buscando talentos e oportunizando um espaço para divulgação de seus
trabalhos.  O  Centro  de  Cultura  fará  uma  seleção  de  10  (dez)  propostas  artísticas  (músicos,
apresentações de bandas, esquetes teatrais, espetáculos de dança, stand up comedy, DJs...) para se
apresentarem no Ordovás. O evento acontecerá de março a dezembro de 2018, sempre na segunda
sexta-feira do mês, exceto no mês de outubro, que será dia 19, sendo um selecionado por mês. 
O local definido para realizações dos shows é o palco do Zarabatana Café 

2. INSCRIÇÕES

2.1     O período de inscrições será de 05 a 19 de fevereiro de 2018.

2.2  O  proponente  deverá  preencher  a  ficha  de  inscrição  online  no  site
www.centrodecultura.caxias.rs.gov.br A  proposta  artística  deverá  ser  enviada  devidamente
preenchida respeitando o prazo no disposto 2.1

2.3   Deverá ser preenchido integralmente todos os  campos solicitados.  O proponente também
deverá enviar um link do trabalho através de alguma plataforma de reprodução de áudio e vídeo
(YouTube, SoundCloud, etc.) para avaliação da Comissão. Não será avaliado a qualidade técnica da
gravação, apenas o conteúdo.

3. COMISSÃO ORGANIZADORA

3.1   Os participantes do “Sexta Aberta Ordovás” deverão obedecer às disposições contidas neste
regulamento.

3.2   A Comissão julgadora será composta por 05 (cinco) membros, 03 (três) representantes do
Centro  de  Cultura  Ordovás,  01 (um)  representante  da  Unidade de  Dança  e  Música  e  01 (um)
representante  da  Unidade  de  Teatro,  selecionados  pela  organização  do  evento  que  possuam
conhecimento em diversas áreas artísticas.

3.3   A avaliação de mérito dos projetos concorrentes obedecerá os seguintes critérios:  clareza e
coerência dos projetos apresentados, manifestações artísticas diferenciadas, ênfase em produções
autorais e qualidade artística.

3.4    As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis.
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4. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS E PAGAMENTO

4.1   Os artistas/grupos escolhidos receberão uma ajuda de custo em forma de cachê no valor de R$
300,00 por apresentação, para proposta com no máximo 3 (três) participantes e de R$ 500,00 por
apresentação, para  propostas com 4 (quatro) ou mais participantes.
        Para tanto, os selecionados deverão apresentar os seguintes documentos (cópias):
        a) PESSOA JURÍDICA:  Razão Social, CNPJ e comprovante de endereço.
        b) PESSOA FÍSICA:  CPF, RG, PIS e comprovante de endereço.
       
4.2   O pagamento será realizado após sua respectiva apresentação e o valor será depositado  na
conta do contratado, conforme os prazos legais da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.

4.3    Do valor da ajuda de custo serão deduzidos os descontos previstos na legislação vigente.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1   O  Centro  de  Cultura  Dr.  Henrique  Ordovás  Filho  oferecerá  espaço,  técnico  de  som  e
equipamentos de sonorização de pequeno ou médio porte.

5.2    Será selecionado duas propostas suplentes caso ocorra desistência de alguma apresentação.
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