
                            

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - FESTIVAL DOCES PALAVRAS 

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

 

 

 A Fundação Cultural Oswaldo Lima, em parceria com a Academia Campista de Letras e com a 

Associação de Imprensa Campista, neste ato representado pelo Departamento de Literatura, torna pública a 

oportunidade de inscrição de trabalhos artísticos para comporem a programação do Festival Doces Palavras 

2017. 

 O Festival Doces Palavras é um evento cultural que une duas tradições campistas, a da literatura e a da 

produção de doces. Em 2017, ele ocorrerá entre os dias 20 e 24 de setembro, no quadrilátero histórico de 

Campos – Praça Barão do Rio Branco (Jardim do Liceu), Casa de Cultura Vila Maria, Liceu de Humanidades de 

Campos, Câmara Municipal - e também no espaço da OAB. 

 

1. DO OBJETIVO 

 Tornar pública e democrática a oportunidade de compor a programação do Festival Doces Palavras 

2017, bem como os critérios de seleção de trabalhos. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 O período de inscrição é de 22 de maio de 2017 a 23 de junho de 2017, de segunda a sexta-feira, das 

8h às 17h, no Teatro Municipal Trianon – Rua Marecham Floriano, 211, Campos dos Goytacazes – RJ, 

28010161. O proponente deverá entregar, em envelope pardo A4, a ficha de inscrição (ANEXO I) e release do 

trabalho. 

2.1 A inscrição é gratuita. 

2.2 O proponente, ao efetuar inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas e 

autoriza divulgação do trabalho a ser apresentado, bem como imagens relacionadas ao mesmo. 

2.3 O mesmo proponente pode realizar mais de uma inscrição, com propostas de trabalhos distintos. 

2.4 O proponente, no ato de preenchimento da ficha de inscrição, deverá selecionar uma das categorias a 

seguir: 

CATEGORIA I: PERFORMANCE INDIVIDUAL OU EM DUPLA 

Número de integrantes: 1 ou 2 

Gêneros artísticos: música, poesia, teatro, contação de história, leitura, multiartístico 

Cachê: R$500,00 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
Fundação Cultural Oswaldo Lima 

Academia Campista de Letras 
Associação de Imprensa Campista 

 
 

 



CATERGORIA II: PERFORMANCE COLETIVA  

Número de integrantes: 3 ou mais 

Gêneros artísticos: música, poesia, teatro, contação de história, leitura, multiartístico 

Cachê: R$1000,00 

 

CATEGORIA III: BANDA 

Número de integrantes: mais de 3 

Gênero artístico: show – música 

Cachê: R$2000,00 

 

3. DA SELEÇÃO 

 Os trabalhos serão selecionados pela equipe de curadoria do Festival Doces Palavras, ou seja, 

representantes da Academia Campista de Letras e representantes da Associação de Imprensa Campista. 

 Os critérios de seleção apresentados a seguir são classificatórios, e não eliminatórios: 

1- Serão preferidos os trabalhos que tenham caráter autoral. 

2- Serão preferidos os trabalhos que apresentem diálogo com a cultura local, ou seja, que contemplem 

identidade e memória campista. 

3- Serão preferidos os trabalhos que apresentem algum ineditismo. 

 

4. DO RESULTADO 

 A divulgação dos trabalhos selecionados será feita pelo site oficial da Prefeitura de Campos, no dia 20 

de julho de 2017.  

 A equipe de curadoria do evento tem total autonomia de resolução para casos não previstos por esse 

edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Maria Cristina Torres Lima 

Presidente da Fundação Cultural Oswaldo Lima 



 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Dados do proponente/responsável: 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Telefone/celular: _______________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

RG: ________________________________________ Órgão expedidor: __________________________ 

CPF: ________________________________________________________________________________ 

 

Categoria pretendida: 

( ) Categoria I – performance individual ou em dupla 

( ) Categoria II – performance coletiva 

( ) Categoria III – banda 

 

Nome do(s) artista(s) ou grupo: 

__________________________________________________________________________________________ 

Página no facebook*: _____________________________________________________________________ 

Vídeo no youtube*: _______________________________________________________________________ 

Duração da apresentação: ___________________________________________________________________ 

*Campos não obrigatórios. 

Obs.: É obrigatória a entrega do release do trabalho junto à ficha de inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as informações acima disponibilizadas são verídicas e de minha inteira responsabilidade. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do proponente/responsável 


