
EDITAL/FCRS nº 009/2021 

Estabelece  critérios  para

credenciamento  de  avaliadores  para

comporem  a  Comissão  Autônoma  de

Seleção  (CAS)  de  projetos  culturais  da

edição 2021 do Prêmio Nodgi Pellizze

de Incen vo à Cultura de Rio do Sul/SC. 

A Fundação Cultural de Rio do Sul (FCRS), através do Fundo Municipal de Incen vo à

Cultura  (FMIC),  da  Comissão  de  Acompanhamento  de  Processos  (CAP)  e  em

consonância com o Conselho Municipal de Polí ca Cultural (CMPC), de acordo com o

que  determinam  as  Leis  Complementares  270/2013  e  281/2014,  a  Lei  Ordinária

5.567/2015, o decreto 9.649/2021 e a portaria FCRS 004/2021, torna pública a abertura

do credenciamento de profissionais para comporem a Comissão Autônoma de Seleção

(CAS) para avaliar os projetos culturais inscritos e habilitados na edição 2021 do Prêmio

Nodgi Pellizze  de Incen vo à Cultura de Rio do Sul/SC, que regulamenta a concessão

de  recursos  financeiros,  por  meio  de  prêmios,  para  fomentar  projetos  culturais  na

cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina. 

Os documentos relacionados a seguir integram este  edital e estão disponíveis ao final

deste documento:

ANEXO 1 – Modelo de formulário on-line de dados pessoais.

ANEXO 2 – Declaração de ausência de impedimentos.

1. OBJETO  

1.1  Cons tui  objeto  do  presente  edital  o  credenciamento  de  profissionais  para

comporem  a  Comissão  Autônoma  de  Seleção  (CAS)  e  exercerem  as  a vidades  de

avaliação de mérito e emissão de parecer técnico, através de plataforma online, sobre

os projetos culturais inscritos e habilitados na edição 2021 do Prêmio Nodgi Pellizze

de Incen vo à Cultura, atendendo os critérios estabelecidos neste edital.  

1.2 Compete ao avaliador/parecerista selecionados por este edital:
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a) Ler o edital  do Prêmio Nodgi Pellizze  de Incen vo à Cultura, ao qual foi

convocado a par cipar como avaliador;  

b)  Apreciar,  analisar  e  avaliar,  através  da  plataforma  on-line  Prosas,  os

projetos/propostas  culturais  habilitados  de  acordo  com  os  critérios

estabelecidos no edital supracitado e disponibilizados em plataforma on-line;  

c)  Emi r  parecer de cada projeto analisado e dar nota conforme os critérios

estabelecidos,  através  de  formulário  on-line  específico,  devidamente

preenchido,  sob  pena  de  reanálise  do  projeto  sem  reembolso  de  qualquer

despesa;  

d) Emi r diligências, quando for necessário.

1.3 Na sua avaliação, o parecerista deverá considerar:

a) Os critérios de avaliação que estão no item 6.2.3 do Edital do Prêmio Nogdi

Pellizze  2021;

b)  Além  da  relevância  do  bem,  produto  ou  a vidade  cultural  resultante  do

projeto  e  do  bene cio  gerado  ao(s)  ar sta(s)  envolvido(s),  o  projeto  deve,

principalmente, beneficiar a comunidade de Rio do Sul;

c)  Nem sempre os projetos mais bem elaborados são os que vão gerar mais

bene cios à comunidade.

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Podem par cipar deste edital:  

a)  Pessoas  maiores  de  18  (dezoito)  anos,  que  tenham  formação,  atuação

profissional de reconhecido mérito e/ou conhecimento técnico comprovado na

área cultural e/ou ar s ca em pelo menos uma das seguintes áreas: 

a) Artes Cênicas;  

b) Artes Visuais, Design e Moda; 

c) Audiovisual e Comunicação em Cultura;

d) Formação em Cultura, Intercâmbio e Residências;
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e) Livro, Leitura e Literatura;  

f) Música; 

g) Patrimônio Imaterial e Iden dade; 

h) Patrimônio Material e Memória.

2.1.1. As áreas de Patrimônio Imaterial e Iden dade e Patrimônio Material e Memória 

serão avaliadas pelos mesmos pareceristas.

2.1.2. A avaliação na área de Formação em Cultura, Intercâmbio e Residências será feita

por todos os profissionais das demais setoriais.

2.1.3. Os projetos inscritos como Novos Talentos serão direcionados à área que mais se 

iden ficar com suas propostas e os avaliadores classificados nesta área serão 

responsáveis pela análise dos mesmos.

2.2. É vedada a par cipação neste edital de:  

a) Profissionais que residam e/ou tenham domicílio no município de Rio do 

Sul/SC;  

b) Profissionais que tenham qualquer relação de parentesco com membros do 

Conselho Municipal de Polí ca Cultural de Rio do Sul (CMPC), Comissão de 

Acompanhamento de Processos (CAP), e/ou servidores efe vos e comissionados

da Fundação Cultural de Rio do Sul;  

c) Servidores terceirizados, prestadores de serviço, agentes polí cos e pessoas 

que tenham algum vínculo emprega cio direto e/ou indireto com a Prefeitura 

Municipal de Rio do Sul. 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através da plataforma digital, Prosas

(www.prosas.com.br), constante no item 3.2 deste edital, do dia 26 de agosto, às 8h,

até o dia 11 de outubro de 2021, às 9h. 

3.2 As inscrições serão efetuadas mediante cadastro e envio de toda a documentação

do item 3.3 na plataforma digital Prosas (www.prosas.com.br).

3.3 No cadastro, deverá conter obrigatoriamente o que segue: 
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a)  Formulário  de  inscrição  devidamente  preenchido  na  plataforma  digital

conforme o modelo do ANEXO I deste edital.  

b) Fotocópia digitalizada de documentos do candidato (RG e CPF ou CNH); 

c)  Fotocópia  digitalizada  da  página  que  contém  o  número  do  PIS/PASEP da

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

d)  Fotocópia  digitalizada  de  comprovante  de  residência  (fatura  de  energia

elétrica,  água, telefone residencial,  internet, TV a cabo ou ainda, contrato de

locação com firma reconhecida em cartório) de agosto de 2019 ou anterior e de

outro comprovante de agosto de 2021 ou posterior, em nome do candidato;  

e)  Fotocópia  digitalizada  da  Declaração  de  Impedimentos,  devidamente

preenchida e assinada, disponível no ANEXO II deste edital (caso for selecionado,

esta declaração deverá ser encaminhada junto com o contrato na forma sica).   

f) Por ólio, currículo ou comprovante de atuação na área cultural para fins de

pontuação no critério de experiência;

g) Fotocópia digitalizada do cer ficado de formação ou diploma superior na área

afim, para fins de pontuação no critério de formação, se houver;  

h) Fotocópias digitalizadas de cer ficados ou comprovantes de par cipação na

produção  ou  gestão  de  projetos  culturais;  comprovante  da  aprovação  ou

execução  como  proponente  em  projetos  culturais;  e  comprovante  de

parecerista em outros editais culturais para fins de pontuação nos critérios de

qualificação técnica, se houverem. 

3.4 Ao confirmar o envio na plataforma, o candidato a parecerista receberá um e-mail

com um número de iden ficação (ID) para acompanhar a tramitação do seu cadastro. 

3.5 A Fundação Cultural de Rio do Sul e a Comissão de Acompanhamento de Processos

(CAP) não se responsabilizarão por eventuais problemas técnicos relacionados às mídias

digitais e/ou envio de inscrição por parte do candidato. Comprometem-se apenas em

responder o e-mail confirmando o recebimento da inscrição.

3.6 Não serão aceitas inscrições e materiais fora do período estabelecido neste edital. 

3.7 A falta de qualquer um dos documentos descritos no item 3.3 deste edital implicará

na inabilitação do candidato.
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4. DA SELEÇÃO DOS AVALIADORES 

4.1 Os candidatos a pareceristas devidamente inscritos neste edital serão selecionados

de forma obje va de acordo com os critérios previstos no item 5 e na documentação

constante no item 3 deste edital.

4.2  A  análise  e  seleção  dos  candidatos  será  realizada  pela  Comissão  de

Acompanhamento de Processos (CAP) do edital  2021 do Prêmio Nodgi Pellizze  de

Incen vo à Cultura. 

4.3  Compete  à  CAP  analisar  a  documentação  enviada  dos  candidatos  inscritos  e

habilitados de acordo com os critérios e pontuação constantes no item 5 deste edital.

5. DOS CRITÉRIOS E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CURADORES

5.1 Os inscritos habilitados receberão pontuação de acordo com a qualificação ar s ca

e técnica, conforme os seguintes critérios obje vos:

ÁREA DE CRITÉRIO CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Experiência na área específica

Experiência igual ou superior a 10 anos  9

Experiência de 5 a 10 anos 6

Experiência igual ou inferior a 5 anos 3

Formação na área específica

Formação nível superior – Pós-doutorado  10

Formação nível superior – Doutorado 9

Formação nível superior – Mestrado  8

Formação nível superior – Especialização  6

Formação nível superior – Graduação  5

Formação técnica 3

Notório saber  2
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ÁREA DE CRITÉRIO CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Qualificação Técnica 1

Experiência em produção e gestão de projetos 
culturais – nível nacional

5

Experiência em produção e gestão de projetos 
culturais – nível estadual

4

Experiência em produção e gestão de projetos 
culturais – nível municipal

3

Qualificação Técnica 2

Ter sido aprovado como proponente em projetos 
culturais em editais ou leis de incen vo à cultura – 
nível nacional   

5

Ter sido aprovado como proponente em projetos 
culturais em editais ou leis de incen vo à cultura – 
nível estadual     

4

Ter sido aprovado como proponente em projetos 
culturais em editais ou leis de incen vo à cultura – 
nível municipal      

3

Qualificação Técnica 3

Experiência na área cultural como parecerista em 
editais de cultura – nível nacional     

5

Experiência na área cultural como parecerista em 
editais de cultura – nível estadual     

4

Experiência na área cultural como parecerista em 
editais de cultura – nível municipal     

3

5.2 Nenhum critério é cumula vo de pontos, portanto, se o candidato possui mestrado 

e doutorado na área pretendida, basta enviar a comprovação da de maior nível. A 

plataforma aceitará anexar apenas 1 (um) documento por área de critério. Inclusive na 

área de critério experiência, para a qual basta mandar o comprovante mais an go.
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5.3 Também não serão clicados em nenhum link, seja direcionado para currículos, 

páginas pessoais ou perfis. A validação dos pontos será feita com base no documento 

anexado que valida cada critério.

5.4  No  caso  de  empate,  será  considerada  primeiro  a  maior  pontuação  somando  a

qualificação  técnica  como  critério  de  desempate;  em  segundo,  considerar-se-á  a

formação na  área específica e,  se  ainda assim persis r  empate,  será  selecionado o

candidato com mais idade.

5.5  Os  inscritos  serão  classificados,  dentro  da  sua  respec va  área  de  avaliação,  de

acordo  com  a  pontuação  recebida  e  os  dois  primeiros  classificados  em  cada  área

estarão aptos a serem convocados pela Comissão de Acompanhamento de Processos

(CAP), sendo o total 12 (doze) profissionais selecionados.

Inscrições........................................................................................26/08/2021 a 11/10/2021 (9h)

Conferência Documentos e Pontuação.................................................11/10/2021 a 14/10/2021

Divulgação dos selecionados.........................................................................................15/10/2021

Prazo para recursos ...............................................................................16/10/2021 a 22/10/2021

Avaliação dos recursos ................................................................................................ 25/10/2021

Divulgação resultado final ............................................................................................26/10/2021

Assinatura Contratos .............................................................................27/10/2021 a 28/10/2021

Avaliação de mérito pelo CAS................................................................29/10/2021 a 15/11/2021

Pagamento até..............................................................................................................17/12/2021

6. DA NOMEAÇÃO E DO CRONOGRAMA DE TRABALHO  

6.1 Os classificados terão sua pontuação divulgada através apenas de seu código de

iden ficação ID, abrindo assim o prazo de 5 dias úteis para contestação ou recurso.

6.2  Os  classificados  devem  manter  sigilo  sobre  sua  seleção  a  fim  de  preservar  a

isonomia e segurança no processo de avaliação.

6.3 Após o julgamento dos recursos os classificados serão contatados pela Comissão de

Acompanhamento de Processos (CAP) para ciência e assinatura do contrato. 
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6.4  A  divulgação  dos  nomes  e  currículos  dos  classificados  que  atuarem  como

avaliadores será feita somente após a publicação dos projetos selecionados no edital do

Prêmio Nodgi Pellizze  de Incen vo à Cultura 2021.

6.5 A avaliação dos projetos culturais e emissão de pareceres deverá será feita através

da plataforma digital Prosas (www.prosas.com.br) entre os dias 29 de outubro a 15 de

novembro de 2021,  conforme os critérios do item 1.3 deste edital e os critérios de

avaliação do edital do Prêmio Nodgi Pellizze  2021, no item 6.2.3.

7. DA REMUNERAÇÃO 

7.1 Os avaliadores classificados por este edital que forem convocados oficialmente para

realizar a análise, serão remunerados com o valor bruto de R$ 1.000,00 (um mil reais),

independentemente da quan dade de projetos inscritos na sua área.

7.1.1. É de responsabilidade do avaliador arcar com as despesas de correios, eventuais

impostos entre outras despesas.   

7.2 Os avaliadores somente serão remunerados, de acordo com o item 7.1, mediante a

apresentação (após a realização do serviço) de Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Eletrônica (NFS-e) de pessoa jurídica.

7.3 Sob o valor total bruto incidirão o pagamento de Imposto Sobre Serviços (ISS), o

qual será re do na fonte.  

7.4 O pagamento dos avaliadores é de responsabilidade da Fundação Cultural de Rio do

Sul, por meio do Fundo Municipal de Incen vo à Cultura, e será efetuado em até 30 dias

após a emissão da NFS-e em conta corrente em nome do avaliador.  

7.5 Caso o avaliador não faça a avaliação dos projetos, isto implicará na rescisão do

Contrato/Termo de Compromisso e no não pagamento da remuneração prevista no

item 7.1 deste edital.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1  A  inscrição  no edital  de  credenciamento para  compor  a  CAS  implica  na  prévia,

integral e automá ca concordância das normas deste edital.  
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8.2  Outros  esclarecimentos  só  poderão  ser  ob dos  pelo  endereço  eletrônico

fmic@fundacaocultural.art.br,  iden ficando  o  assunto  DÚVIDA  –  EDITAL  DE

CREDENCIAMENTO  2021.  Não  serão  respondidos  ques onamentos  recebidos  por

outros canais de comunicação.  

8.3  É  de  responsabilidade  dos  concorrentes  acompanhar  os  resultados  da  seleção

através dos meios de divulgação informados neste edital.  

8.4 Os casos omissos e decisões sobre eventuais questões rela vas a este edital serão

apreciados com fundamento na legislação per nente vigente, pela CAP e Procuradoria

Jurídica do Município de Rio do Sul. 

8.5 Caso não haja inscritos suficientes nas áreas abrangidas por este edital, ou em caso

de desistência dos classificados, a CAP se reserva o direito de realizar contratação direta

dos profissionais, a fim de suprir a demanda de análise de projetos culturais inscritos na

edição 2021 do Prêmio Nodgi Pellizze  de Incen vo à Cultura, tomando como critério o

item 2 deste edital.

8.6  A  Fundação Cultural  de Rio  do Sul  e  a  CAP reservam-se o direito  de anular  ou

revogar o presente edital, sem que caiba reclamação ou pedido de indenização pelos

concorrentes. 

8.7 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  

Rio do Sul, 25 de agosto de 2021. 

RAFAEL APARICIO TSCHUMI

Diretor Execu vo de Cultura 

Presidente da Comissão de Acompanhamento de Processos (CAP) 

Fundação Cultural de Rio do Sul
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ANEXO I – EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE AVALIADORES DE PROJETOS CULTURAIS DO PRÊMIO NODGI PELLIZZETTI
MODELO DE FORMULÁRIO ON-LINE DE DADOS PESSOAIS – DADOS DO PARECERISTA

NOME COMPLETO:

NOME ARTÍSTICO:

NASCIMENTO:       /         /              (DD /MM /AAAA)

CPF: RG:

ENDEREÇO:                                                                                            Nº

COMPLEMENTO: CIDADE: CEP:                -

TELEFONE FIXO:                   CELULAR:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS 

TITULAR DA CONTA (Pessoa Jurídica responsável pela emissão da nota eletrônica de Pessoa Jurídica): 

BANCO: OPERAÇÃO:

AGÊNCIA: Nº DA CONTA:                                                         
(   ) CONTA CORRENTE
(   ) CONTA POUPANÇA

ÁREA ESPECÍFICA 
INDICAR COM “1ª”A OPÇÃO DE PREFERÊNCIA E COM “2ª”A SEGUNDA OPÇÃO, SE HOUVER.

(   ) ARTES CÊNICAS

(   ) ARTES VISUAIS, DESIGN E MODA   

(   ) AUDIOVISUAL E COMUNICAÇÃO  EM CULTURA 

(   ) LIVRO, LEITURA E LITERATURA

(   ) MÚSICA

(   ) PATRIMÔNIO IMATERIAL E IDENTIDADE

(   ) PATRIMÔNIO MATERIAL E MEMÓRIA

EXPERIÊNCIA NA ÁREA ESPECÍFICA

(  ) IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS    (  ) ENTRE 5 E 10 ANOS (  ) INFERIOR A 5 ANOS

FORMAÇÃO NA ÁREA ESPECÍFICA

(    ) NOTÓRIO SABER 

(    ) ENSINO FUNDAMENTAL

(    ) ENSINO MÉDIO

(    ) TÉCNICO

(    ) GRADUAÇÃO

(    ) ESPECIALIZAÇÃO

(    ) MESTRADO

(    ) DOUTORADO

(    ) PÓS-DOUTORADO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(    ) EXPERIÊNCIA EM PRODUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
(  ) MUNICIPAL 
(  ) ESTADUAL 
(  ) NACIONAL

(    ) TER SIDO APROVADO COMO PROPONENTE EM PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS OU LEIS DE 
INCENTIVO À CULTURA

(  ) MUNICIPAL 
(  ) ESTADUAL 
(  ) NACIONAL

(    ) EXPERIÊNCIA NA ÁREA CULTURAL COMO PARECERISTA EM EDITAIS DE CULTURA
(  ) MUNICIPAL 
(  ) ESTADUAL 
(  ) NACIONAL
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ANEXO II

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE AVALIADORES DE
PROJETOS CULTURAIS  DO PRÊMIO NODGI PELLIZZETTI

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
 

Eu,____________________________________________________________________

CPF n° __________________________________, RG n° _______________________, e

Órgão Expedidor/UF _______________________, declaro para fins de par cipação no

edital  de  credenciamento  para  compor  a  Comissão  Autônoma de  Seleção  (CAS)  de

projetos culturais  inscritos na edição 2021 do Prêmio Nodgi Pellizze  de Incen vo à

Cultura de Rio do Sul/SC que:  

a) Li e estou de acordo com edital acima citado e cumprirei as exigências e 

prazos estabelecidos;  

b) Executarei as a vidades a mim atribuídas na análise dos projetos culturais;  

c) Estou ciente que qualquer descumprimento do que está previsto no edital 

acarretará na rescisão do contrato dos serviços prestados;

d) Que não possuo nenhum dos impedi vos constantes no item 2.2 do referido 

edital. 

 

 

(Cidade)________________, ____de ____________ de 2021.

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do declarante)
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