
EDITAL Nº 03/2020 
PRÊMIO EXPO BANANEIRAS DE ARTES VISUAIS 

 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras (PB), por intermédio da sua Secretaria de Cultura e 
Turismo e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), objetivando a promoção 
e reconhecimento do trabalho de Artistas Visuais do município, torna público que estão abertas 
as inscrições do PRÊMIO EXPO BANANEIRAS DE ARTES VISUAIS, destinado a premiar propostas 
de exposições virtuais nas áreas da Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Grafitagem e 
similares durante o período de Isolamento Social em face da pandemia da Covid-19 e 
exposição Permanente no período pós pandemia.  
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Serão premiadas 03 propostas de artistas das Artes Visuais para exposição virtual e 
presencial da seguinte forma: A exposição virtual acontecerá por exibição das obras em 
plataforma própria à escolha do artista e encaminhada para exibição no site designado 
pela Prefeitura Municipal de Bananeiras, e posteriormente, após o período de 
isolamento, em exposição física em local acordado com a secretaria de Cultura e 
Turismo 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1. Poderão se inscrever artistas visuais com trabalhos autorais em Pintura, Desenho, 

Escultura, Fotografia, Grafitagem e similares para realização de exposição individual ou 
coletiva a ser transmitida em qualquer canal de sua preferência e, também, nas 
plataformas e canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Bananeiras, 
posteriormente em exposição presencial.  

2. O proponente poderá se inscrever para exposição Individual ou Coletiva, mas o valor do 
prêmio será o mesmo e deverá ser pago em nome da pessoa responsável pela inscrição. 

3. O Proponente que optar pela modalidade coletiva será o responsável pela exposição e 
deverá indicar os nomes de todos os artistas envolvidos no Formulário de Inscrição. 

4. O Proponente que apresentar proposta de exposição coletiva deverá concordar com o 
termo de compromisso e responsabilidade em relação aos demais artistas envolvidos 
na proposta. 

5. Para as inscrição o proponente deverá anexar um só documento em PDF, simplificado, 
contendo imagens sequenciais da(s) obra(s) para exposição, incluindo legenda(s) com 
indicação de título sob a(s) mesma(s), ou até mesmo rascunhos de obras ainda não 
concluídas, com legendas descritivas do seu conceito. 

6. É de responsabilidade do proponente, em caso de seleção, todo o aparato e logística 
para a sua exposição, em cenário e plataforma de sua preferência, inclusive em relação 
à equipe e aparelhagem técnica em geral. 

7. A exposição deverá exibir informações do apoio institucional relativo à ação cultural, 
com as seguintes informações: EXPOSIÇÃO SELECIONADA NO PRÊMIO “EXPO 
BANANEIRAS”, da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de 
Bananeiras, dentro do Programa de Fomento de Emergência Cultural nos termos da Lei 
14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 

8. A inscrição no PRÊMIO EXPO BANANEIRAS DE ARTES VISUAIS é para artistas residentes 
no município de Bananeiras-PB, com a devida comprovação de endereço. 

9. Os artistas ou grupos selecionados deverão encaminhar o link do canal onde a exposição 
será transmitida, com data e horário e uma cópia de sua apresentação à Secretaria de 
Cultura e Turismo, para que o mesmo seja transmitido também nas plataformas de 
comunicação da Prefeitura Municipal de Bananeiras. 



10. A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras poderá disponibilizar gratuitamente, 
caso seja de interesse do artista ou grupo selecionado, algum espaço cultural do 
município (teatro, espaço cultural, etc)  que sirva de cenário para a apresentação, depois 
de analisar a solicitação do mesmo, levando em consideração a agenda e os critérios 
técnicos de utilização, sem presença de público.  

  
3.  DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições estarão abertas a contar da data da publicação deste edital no Diário Oficial 
do Município, e só poderão ser feitas de modo online com o preenchimento do 
Formulário de Inscrição disponível no site da Prefeitura Municipal de Bananeiras no 
seguinte endereço eletrônico https://www.bananeiras.pb.gov.br 

2. No preenchimento da Ficha de Inscrição, o proponente deverá responder a todos os 
campos em aberto com as seguintes informações, bem como o envio dos documentos 
e anexos solicitados: 

a. – Identificação (Nome completo e nome artístico) 
b. – Gênero / Data de Nascimento / CPF 
c. – Endereço completo/contatos 
d. – Cidade natal 
e. – Comprovante de Residência 
f. – Breve resumo do currículo artístico 
g. – Anexos curriculares 
h. – Título do projeto de Exposição 
i. – Descrição sobre a apresentação 
j. – Descrição sobre o espaço de realização 
k. – Se apresentação solo ou coletiva 
l. – Sobre os canais ou plataforma de transmissão 
m. – Previsão de Realização 
n. – Anexos da obra 
o. – Aceite do Termo de Responsabilidade  
p. – Informação sobre Cadastro 

  

3. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de 
Seleção, bem como de seus parentes até 3º GRAU. 
  

4. DA SELEÇÃO 

1. Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta 
por 06 (seis) profissionais distribuídos em áreas de conhecimento artístico, os quais 
farão a análise de mérito de todos as inscrições, para proceder com a escolha dos 
prêmios.  

2. Os artistas ou grupos não selecionados terão um prazo de 03 (TRÊS) dias úteis para 
interposição de eventuais recursos. 

3. O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo interessado(a), o 
qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas alegações. 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/


4. O recurso deverá ser protocolado pelo email editaisbananeiras@gmail.com 

na Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, de acordo com o cronograma (item 
6) deste edital. 

5. Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário, pela 
Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de Cultura e 
Turismo no que couber. 

6. O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de 
Bananeiras na página da prefeitura com o seguinte endereço eletrônico 
https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicada no Diário Oficial do município. 

7. Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a Secretaria de Cultura e Turismo 
convocará os candidatos selecionados para que apresentem os documentos necessários 
à abertura do processo de pagamento do Prêmio (Certidões Negativas, cópias de 
Identidade e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e indicação da Conta Bancária 
e outros, se necessário) 

5. DA PREMIAÇÃO 

1. Cada artista ou grupo selecionado receberá a importância informada na tabela abaixo 
conforme a classificação do tipo de apresentação: 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS E 
TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

CATEGORIAS VALORES POR 
PRÊMIO 

03 Pintura, Desenho, Escultura, 
Fotografia, Grafitagem e similares 

R$2.000,00 

TOTAL: 
 

R$6.000,00 

  

2. Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, a sobra do valor total será transferida para outras linhas de fomento 
que estejam previstas na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

7. CRONOGRAMA 

0. Este concurso seguirá o seguinte cronograma: 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 
11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de 
novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das 
Propostas 

20 de novembro/2020 

mailto:editaisbananeiras@gmail.com
https://www.bananeiras.pb.gov.br/


4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de 
novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de 
novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / 
prestação de contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 

 

2. A lista provisória dos projetos selecionados e projetos indeferidos para recursos será 
publicada na internet no seguinte endereço eletrônico  https://www.bananeiras.pb.gov.br  
3. A lista definitiva dos projetos selecionados será publicada na internet no seguinte 
endereço eletrônico  https://www.bananeiras.pb.gov.br 
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.  
2. Outras informações podem por ser solicitadas junto à Secretaria de Cultura e Turismo 

do município de Bananeiras, através do email editaisbananeiras@gmail.com  

  

Bananeiras, 27 de outubro de 2020 

 
Eduardo Guimarães Lima Barreto 

(Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras) 
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