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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA 

 

EDITAL Nº 02/2015 

A Prefeitura de Sapé, por meio de sua Secretaria de Educação, Cultura, Esportes 

e Lazer, visando fomentar e democratizar a produção teatral local, torna pública a 

abertura de inscrições para a seleção de espetáculos teatrais, com o tema da Paixão 

de Cristo, para a 1ª Mostra de Teatro de Sapé, que se realizará na Sexta-Feira da 

Paixão e no Sábado de Aleluia, fortalecendo o cenário teatral sapeense e aproximando 

atores, diretores e demais envolvidos com a população da cidade. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – O presente edital tem por objeto a 

seleção de 4 espetáculos teatrais do município, para apresentações na 1ª 

Mostra de Teatro de Sapé: Paixão de Cristo. 

 

2. DO LOCAL, DATA E HORA DAS APRESENTAÇÕES – A 1ª Mostra de 

Teatro de Sapé acontecerá nos dias 03 e 04 de abril, a partir das 19:30h, no 

Clube Atlético Sapeense. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DE ESPETÁCULOS – Os diretores teatrais sapeenses 

interessados em participar deste certame devem inscrever seus espetáculos 

no período de 10 a 12 de março de 2015, protocolando na recepção da 

Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, uma via do espetáculo, 

contendo: 

 

3.1. Texto dramático a ser encenado, com duração máxima de 30 

minutos; 

3.2. Orçamento detalhado das despesas com elenco, cenários, gravação 

de CD, etc. 

3.3. Documentação do LÌDER. 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO – As etapas são as seguintes: 

4.1. Seleção dos grupos participantes, representados por um de seus 

membros, escolhido democraticamente entre os pares, com registro 

em ata e que será denominado LÍDER; 

4.2. Indicação da peça teatral a ser encenada (Item 3.1.); 

4.3. Entrega da documentação do Líder no ato da inscrição, para repasse 

financeiro a título de apoio; 

4.4. Realização do espetáculo em data e hora definidas; 

4.5. Prestação de contas das despesas com o espetáculo (Esta etapa é 

de responsabilidade exclusiva do Líder, que deverá colher 

assinaturas dos pagamentos realizados por meio de recibos, etc). 
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5- DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1- · Relação de documentação para repasse, a título de apoio para realização do 

espetáculo, para pessoa física(LÍDER): 

1-CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL 

2- CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL 

3- CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL (RECEITA FEDERAL) 

4-CNDT-CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA 

5-SITUAÇÃO CADASTRAL/CPF 

6-NIT(PIS/PASEP) 

7-CÓPIA DE RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

8- NÚMERO DA CONTA 
 

6- DOS OBJETIVOS – 1ª Mostra de Teatro de Sapé: Paixão de Cristo tem 

por objetivos: 

6.1- Fomentar a produção cênica local, injetando recursos em grupos 

teatrais de Sapé para realização de espetáculos; 

6.2- Incentivar novos valores artísticos e diretores teatrais de Sapé; 

6.3- Movimentar a economia do município; 

6.4- Promover o acesso gratuito ao teatro para a população em geral; 

6.5- Fortalecer a Política Cultural de Sapé; 

6.6- Facilitar a integração entre grupos teatrais do município; 

6.7- Utilizar atividades artístico-culturais, como o teatro, como forma de 

inclusão, desenvolvimento social e econômico de comunidades e 

artistas de Sapé; 

6.8- Divulgar o trabalho de atores e atrizes sapeenses. 

 

7. DOS PARTICIPANTES – Podem concorrer neste certame pessoas nascidas em 

Sapé ou residentes no município há, no mínimo, seis meses, comprovando esta 

exigência por meio de documentos comprobatórios (contas de água, energia 

elétrica, etc. – item 4.3.) 

 

8. DOS BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO – A cidade de Sapé será beneficiada 

cultural, social e economicamente, por meio deste edital, conforme a seguir: 

 

8.1- BENEFÍCIOS CULTURAIS: 

8.1-1. Fortalecimento dos movimentos artístico-culturais; 

8.1-2. Intensificação de Políticas Públicas voltadas para a 

promoção do potencial artístico de comunidades e artistas 

sapeenses; 

8.1-3. Preservação de tradições culturais do Município de Sapé. 

 

8.2- BENEFÍCIOS SOCIAIS: 
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8.2-1. Inclusão e desenvolvimento de comunidades através da 

Arte e da Cultura. 

 

8.3- BENEFÍCIOS ECONÔMICOS: 

8.3-1. Fortalecimento do mercado formal e informal, através do 

incentivo à circulação de bens e serviços diretamente 

relacionados à realização da 1ª Mostra de Teatro de Sapé; 

8.3-2. Ampliação do campo de trabalho para artistas sapeenses, 

que serão fomentados diretamente, por meio de repasse 

financeiro, a título de apoio para a realização dos 

espetáculos selecionados, no total bruto de R$ 3.225,00 

(Três mil, duzentos e vinte e cinco Reais) para cada 

espetáculo, do qual serão descontados os impostos 

previstos em lei, se for o caso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

9.1- A seleção dos 04 (quatro) espetáculos teatrais que participarão da 1ª 

Mostra de Teatro de Sapé: Paixão de Cristo será feita por agentes 

culturais, profissionais das Artes Cênicas, e pela Secretaria Executiva 

de Cultura de Sapé. 

9.2- A Prefeitura Municipal de Sapé repassará a cada Líder o aporte 

financeiro, a título de apoio, acima definido, para a realização do 

espetáculo e para contratação do Clube Atlético Sapeense para três 

dias, sendo o primeiro para montagem dos cenários no dia 02 de abril, 

e os demais, para as apresentações, nos dias 03 e 04 de abril de 

2015. Caberá também ao LÍDER, a contratação da sonorização e da 

iluminação, com gelo seco, que estarão sob a responsabilidade de 

técnicos de som e de luz, disponíveis aos espetáculos que irão se 

apresentar, além de 500 cadeiras para melhor acomodação do 

público. 

9.3- A sonorização e a iluminação deverão estar em pleno funcionamento 

na noite de 02 de abril, para que os grupos que irão se apresentar 

possam fazer os últimos ensaios já nos palcos e cenários montados. 

Para tanto, a manhã será toda destinada à montagem dos cenários e 

à tarde, serão feitas as instalações do som e da luz, para que à noite, 

cada diretor possa passar o espetáculo com seu elenco. 

9.4- Será vedada a entrada do público no dia 02 de abril, para que toda a 

Produção da 1ª Mostra de Teatro de Sapé possa montar cenários, 

sonorização e iluminação, e para que os quatro diretores 

selecionados possam, tranquilos, fazer os últimos ensaios, com toda 

a estrutura montada. 

9.5- A ordem das apresentações será feita por sorteio ou por consenso 

total dos quatro grupos participantes desta 1ª Mostra. 

9.6- Quaisquer dúvidas serão resolvidas pela Secretaria Executiva de 

Cultura de Sapé. 

 

 

 



4Edital para Seleção de Espetáculos Teatrais da Paixão de Cristo 

 

Sapé, 10 de março de 2015. 

 

Kildare André Lima de Freitas 

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 


