
EDITAL Nº 05/2020 
FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 A 5  

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 do município, torna público que estão abertas as 
inscrições do edital para seleção de  21 propostas de vídeos para realização de exibição  dentro 
da programação do FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5, que acontecerá de forma virtual durante o 
período de Isolamento Social em face da pandemia da Covid-19. 
 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Serão premiadas 21 propostas para realização de exibição de vídeos de 3 a 5 minutos, 
dentro da programação do FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5, na linha documental e registro 
da memória oral, com temas relacionados ao município de Bananeiras – PB: histórias 
engraçadas, histórias misteriosas, histórias da educação, histórias da fundação, histórias 
do patrimônio, histórias de personagens pitorescos, histórias do COVID-19.  

  
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

1. Poderão se inscrever estudantes de escolas de Bananeiras ou quaisquer pessoas do 
município com vídeo gravado a ser transmitido em qualquer canal de sua preferência e, 
também, nas plataformas e canais de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Bananeiras, durante a realização do FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5. 

2. Poderão ser premiados tanto produtores experientes como iniciantes, desde que 
demonstrem capacidade ou conhecimento básico para realização de uma obra em 
audiovisual com um conceito bem definido, sinopse de roteiro bem criativa e 
argumentação técnica devidamente fundamentada de como pretende realizar a obra. 

3. Não há restrição quanto aos recursos técnicos a serem utilizados na produção dos 
filmes, sejam profissionais ou caseiros, câmeras digitais e até aparelhos de celular, 
considerando-se primordialmente o conceito da criatividade. 

4. O proponente poderá concorrer em até duas categorias, com vídeos de 3 a 5 minutos 
cada, conforme divisão exposta no quadro abaixo: 

ORDEM CATEGORIA Tempo de Vídeo 

I histórias da fundação Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

II histórias do patrimônio Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

III histórias da educação Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

IV histórias misteriosas Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

V histórias de personagens pitorescos Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

VI histórias engraçadas Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

VII histórias do COVID-19. Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

5. No caso do participante apresentar idade inferior a 18 anos, deverá apresentar 
declaração de matrícula e frequência escolar e ser representado por um adulto responsável  por 
ele (pai, mãe, tutor ou curador), que deverá assinar o Termo de Responsabilidade, parte 
integrante do Formulário de Inscrição, uma vez que o presente edital tem caráter de premiação.  
6. É de responsabilidade do proponente, em caso de seleção, todo o aparato e logística 
para a produção de seu vídeo, em qualquer cenário de sua preferência, inclusive em relação à 
equipe de filmagem e aparelhagem técnica em geral.   



7. Os vídeos produzidos deverão incluir, em forma de caracteres, no final  de sua exibição, 
informações do apoio institucional relativo à ação cultural, com as seguintes informações: ESTA 
APRESENTAÇÃO FOI SELECIONADA NO FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 A 5,  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 FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 A 5, é exclusiva para artistas naturais 
de Bananeiras/PB ou domiciliados no referido município, com devida comprovação de 
endereço.  

9. Os produtores selecionados deverão encaminhar o link do canal onde o vídeo será 
exibido com data e horário e uma cópia de vídeo 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 e durante o FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5. 

  

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. – Nome do responsável (caso de menor idade) 
c. – Gênero / Data de Nascimento / CPF 
d. – Endereço completo/contatos 
e. – Cidade natal 
f. – Comprovante de Residência 
g. – Breve resumo do currículo 
h. – Título do vídeo 
i. – Descrição do roteiro do vídeo 
j. – Sobre os canais ou plataforma de transmissão 
k. – Aceite do Termo de Responsabilidade sobre Direitos Autorais 
l. – Termo de Responsabilidade para menores de 18 anos 
  

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. Serão selecionados três vídeos por categoria. 

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


3. Os vídeos que apresentarem tempo de exibição inferior a 3 minutos e superior a 5 
minutos estão imediatamente desclassificados. 

4. Os proponentes não selecionados terão um prazo de 03 (três) dias úteis para 
interposição de eventuais recursos. 

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

6. O recurso deverá ser protocolado no e-mail, editaisbananeiras@gmail.com. 

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

8. O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de 
Bananeiras no site da Prefeitura Municipal de Bananeiras no seguinte endereço 
eletrônico https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicada no Diário Oficial do 
município. 

9. 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. Por cada vídeo selecionado o proponente receberá a importância informada na tabela 
abaixo, podendo acumular até dois prêmios, conforme descrito no item 2.4 deste edital. 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS E TEMPO 
DE APRESENTAÇÃO 

CATEGORIAS VALORES POR 
PRÊMIO 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias da fundação R$ 500,00 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias do patrimônio R$ 500,00 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias da educação R$ 500,00 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias misteriosas R$ 500,00 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias de personagens 
pitorescos 

R$ 500,00 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

Histórias engraçadas R$ 500,00 

03 
(mínimo 3’ e máximo 5’) 

Histórias do COVID-19. R$ 500,00 

TOTAL: 21 
 

R$10.500,00 

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). 

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


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 

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 do contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 

2. A lista dos projetos selecionados será publicada na internet no seguinte endereço 
eletrônico  https://www.bananeiras.pb.gov.br  
3. Não será publicada a relação das propostas que não forem selecionadas. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

0. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.  
1. Outras informações podem por ser solicitadas junto à Secretaria de Cultura e Turismo 
do município de Bananeiras, através do email editaisbananeiras@gmail.com  

  

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


  

Bananeiras, 26 de outubro de 2020 

 
Eduardo Guimarães Lima Barreto 

(Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras) 
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