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ANEXO I 

Descritivo das Áreas de Atuação, Módulos, Submódulos, Qualificações Sugeridas e Exigências Mínimas necessárias ao 

Credenciamento.       

 

 

 

ANEXO I – ARTES VISUAIS 
Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 

 
A

R
TE

S 
V

IS
U

A
IS

 
    

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
E 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

  

  

Estudo, pesquisa, história 
da arte, curadoria e 
produção crítica. 

A) Formação acadêmica de nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 
 

Formação acadêmica de nível superior em qualquer área. 
+ 

Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 
credenciamento. 

Educação, arte-educação, 
capacitação para artistas 
e técnicos, realização de 
oficinas, seminários, 
simpósios e congressos. 
 
 
 

 
A) Formação acadêmica de nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

Formação acadêmica de nível superior em qualquer área. 
+ 

Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 
credenciamento. 

M
EM

Ó
R

IA
 

Catalogação, conservação 
e restauro de acervos 
documentais e de acervos 
de obras de artes visuais. 
 

A) Formação acadêmica em nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

Formação acadêmica em nível superior em qualquer área. 
+ 

Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 
credenciamento. 

Aquisição para formação 
de acervos de obras de 
artes visuais para doação 
a instituições 
museológicas. 
 
 

A) Formação acadêmica de nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

Formação acadêmica de nível superior em qualquer área. 
+ 

Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 

credenciamento. 

 

 
Digitalização e 
preservação digital de 
documentos e obras de 
artistas visuais. 
 

A) Formação acadêmica de nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

 
Formação acadêmica de nível superior em qualquer área. 

+ 
Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 

submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 

credenciamento. 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 A
R

TÍ
ST

IC
A

 
 

Suportes e técnicas 
consideradas 
convencionais tais como: 
pintura, desenho, 
gravura, escultura, 
aquarela, fotografia, 
arquitetura, design etc. e 
não convencionais tais 
como: performance, 
grafite, instalação, vídeo 
arte, arte urbana, arte 
pública, interferências 
urbanas, projeção, poesia 
visual, poema sonoro e 
arte sonora, 
experimentações 
artísticas, tecnologias 
digitais etc. 

A) Formação acadêmica de nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

Formação acadêmica de nível superior em qualquer área. 
+ 

Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 
credenciamento. 

 
 

Exposição individual e 
coletiva, salões e festivais 
de arte. 

A) Formação acadêmica de nível superior em qualquer 
área. 
B) Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, 
na área do submódulo solicitado para credenciamento. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

Formação acadêmica de nível superior em qualquer área. 
+ 

Experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos, na área do 
submódulo solicitado para credenciamento. 

+ 
Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) na área do submódulo solicitado para 
credenciamento. 
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ANEXO I – CENTRO DA MÚSICA - CEMUS – MÚSICA DE CONCERTO 

Área de 
Atuação 

Módulo 
Submódulo 

 
Qualificação Sugerida 

 
Exigência Mínima 

M
Ú

SI
C

A
 

M
Ú

SI
C

A
 D

E 
C

O
N

C
ER

TO
 

 

Treinamento e 
capacitação para 
instrumentistas, 
cantores, regentes, 
compositores e 
arranjadores. 
 

A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em atividade docente 
em uma ou mais áreas especificadas da ação: 
prática instrumental; canto; técnicas de regência; 
composição; educação musical. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu 
(especialização) na área da música. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) área da música. 

Curso Técnico em música ou Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em atividade docente em uma ou 
mais áreas específicas da ação: prática instrumental; canto; 

técnicas de regência; composição; educação musical. 
 

Acervos musicais 

A) Graduação em música, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Museologia ou História. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: pesquisa, gestão e 
conservação de acervos; memória musical. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu 
(especialização) na área da música e/ou gestão e 
conservação de acervos. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) área da música e/ou 
gestão e conservação de acervos. 

Graduação em Música, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Museologia ou História. 

+ 
Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas 

da ação: pesquisa, gestão e conservação de acervos; 
memória musical. 

 
 

Produção de material 
audiovisual referente 
à música de 
concerto, ópera e 
canto coral. 
 
 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música de concerto; 
ópera; canto coral; memória musical; acervos 
musicais; pesquisa; produção audiovisual. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu 
(especialização) área da música e/ou produção 
audiovisual. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) área da música e/ou 
produção audiovisual. 

Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas 
da ação: música de concerto; ópera; canto coral; memória 
musical; acervos musicais; pesquisa; produção audiovisual.  

Apoio e fomento a 
orquestras, 
conjuntos de 
câmara e projetos 
sóciomusicais em 
atividade no Brasil. 

A) Graduação em música. 
B) Técnico em música 
C) Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: orquestras; 
conjuntos de câmara; projetos sócio 
musicais. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu 
(especialização) área da música. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) área da música. 

Curso Técnico em música ou Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais áreas 
específicas da ação: orquestras; conjuntos de 

câmara; projetos sóciomusicais. 

Realização e 
circulação de 
recitais de música 
de concerto e 
óperas. 

A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música de 
concerto; ópera; produção cultural e 
artística. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu 
(especialização) na área da música e/ou 
produção cultural e artística. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) na área da música 
e/ou produção cultural e artística. 

Curso Técnico em música ou Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais áreas 
específicas da ação: música de concerto; ópera; 

produção cultural e artística. 
 

Publicação de 
partituras de 
música de 
concerto, ópera e 
canto coral de 
compositores 
brasileiros. 
 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música de 
concerto; ópera; canto coral; memória 
musical; acervos musicais; pesquisa; 
organização documental; editoração. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu 
(especialização) na área da música e/ou 
editoração. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) na área da música 
e/ou editoração. 
 
 

Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais áreas 
específicas da ação: música de concerto; ópera; 
canto coral; memória musical; acervos musicais; 
pesquisa; organização documental; editoração. 
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ANEXO I – CENTRO DA MÚSICA - CEMUS – BANDAS DE MÚSICA 

Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 
M

Ú
SI

C
A

 

B
A

N
D

A
S 

D
E 

M
Ú

SI
C

A
 

 
Treinamento e 
capacitação para 
instrumentistas, regentes 
e arranjadores. 

A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em atividade docente em uma ou 
mais áreas específicas da ação: prática instrumental; técnicas de 
regência; educação musical; luteria de instrumentos de sopro; 
luteria de instrumentos de percussão; coordenação 
pedagógica/artística. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
na área da música.  

Curso Técnico em música ou Graduação 
em música. 

+ 
Experiência comprovada em atividade 

docente em uma ou mais áreas 
específicas da ação: prática instrumental; 
técnicas de regência; educação musical; 
luteria de instrumentos de sopro; luteria 

de instrumentos de percussão; 
coordenação pedagógica/artística. 

Produção e publicação de 
conteúdo pedagógico, 
crítico e/ou histórico 
destinados ao universo da 
banda de música. 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: bandas de música; acervos musicais; pesquisa; organização 
documental; editoração.  
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) área da 
música e editoração. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
área da música e editoração. 

Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: bandas de 
música; acervos musicais; pesquisa; 

organização documental; editoração. 
 

Revitalização de arquivo 
histórico de bandas de 
música e revitalização 
específica de arquivo 
histórico de compositores. 
 

A) Graduação em música, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Museologia ou História. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: bandas de música; pesquisa, gestão e conservação de 
acervos; memória musical; organização documental. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) área da 
música e/ou gestão e conservação de acervos. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
área da música e/ou gestão e conservação de acervos. 

Graduação em música, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Museologia ou História. 

+ 
Experiência comprovada em uma ou mais 

áreas específicas da ação: bandas de 
música; pesquisa, gestão e conservação 

de acervos; memória musical; 
organização documental. 

Produção de material 
audiovisual destinados às 
bandas de música. 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: bandas de música; memória musical; acervos musicais; 
pesquisa; produção audiovisual. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) em música 
e/ou produção audiovisual. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
em música e/ou produção audiovisual. 
 

Graduação em música 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: bandas de 
música; memória musical; acervos 

musicais; pesquisa; produção audiovisual. 
 
 

Publicação de partituras 
de obras originais, 
arranjos ou transcrições, 
de compositores 
brasileiros, para bandas 
de música (editadas em 
diferentes suportes ou 
formatos). 

 
A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: bandas de música; memória musical; acervos musicais; 
pesquisa; organização documental; editoração. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música e/ou editoração. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
na área da música e/ou editoração. 
 

Graduação em música 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: bandas de 
música; memória musical; acervos 

musicais; pesquisa; organização 
documental; editoração. 

  

Realização e circulação de 
concertos (retretas em 
praças e festas populares, 
série de apresentações, 
encontros de bandas, 
festivais, simpósios, 
congressos e seminários), 
que tenham atividades 
com bandas de música. 
 
 

  
A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: atividades com bandas de música; produção cultural e 
artística. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música e/ou produção cultural e artística. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
na área da música e/ou produção cultural e artística. 
 

Técnico em música ou Graduação em 
música. 

+ 
Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: atividades com 

bandas de música; produção cultural e 
artística. 

 

 
Aquisição e/ou 
distribuição de 
instrumentos musicais 
para bandas de música. 
 

 
 
A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada na área específica da ação: 
instrumentos musicais para bandas de música. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
na área da música. 
 
 
 

Curso Técnico em música ou Graduação 
em música. 

+ 
Experiência comprovada na área 

específica da ação: instrumentos musicais 
para bandas de música. 
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ANEXO I – CENTRO DA MÚSICA - CEMUS – MÚSICA POPULAR 

Área de 
Atuação Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 

M
Ú

SI
C

A
 

M
Ú

SI
C

A
  P

O
P

U
LA

R
 

 

Treinamento e capacitação 
para instrumentistas, 
cantores, regentes, 
compositores, arranjadores 

e técnicos da área musical. 

A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em atividade docente em uma ou mais 
áreas específicas da ação: prática instrumental; canto; técnicas de 
regência; composição; educação musical. 

D) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 
área da música. 

 

Curso Técnico em música ou Graduação em 
música. 

+ 
Experiência comprovada em atividade 

docente em uma ou mais áreas específicas 
da ação: prática instrumental; canto; 

técnicas de regência; composição; educação 
musical. 

 

Ensino da música para 
crianças e adolescentes. 

A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em atividade docente na área específica 

da ação. 
D) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 

área da música. 

Curso Técnico em música ou Graduação em 
música. 

+ 

Experiência comprovada em atividade 
docente na área específica da ação. 

Produção e publicação de 
conteúdo pedagógico, 

crítico e/ou histórico 
destinados ao universo da 
música popular. 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 

ação: música popular; acervos musicais; pesquisa; organização 
documental; editoração. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música e/ou editoração. 

D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 
área da música e/ou editoração. 

Graduação em música. 

+ 
Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música popular; 

acervos musicais; pesquisa; organização 

documental; editoração. 

Preservação, difusão e 
revitalização de acervo 
histórico da música popular. 

A) Graduação em Música, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia 

ou História. 
B) Experiência comprovada  em uma ou mais áreas específicas da 
ação: música popular; pesquisa, gestão e conservação de acervos; 
memória musical; organização documental. 

C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música e/ou gestão e conservação de acervos. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 
área da música e/ou gestão e conservação de acervos. 

 

Graduação em Música, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Museologia ou História. 

+ 
Experiência comprovada em uma ou mais 

áreas específicas da ação: música popular; 
pesquisa, gestão e conservação de acervos; 
memória musical; organização documental. 

 

Produção de material 
audiovisual destinados à 
música popular. 

A) Graduação em música. 

B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: música popular; memória musical; acervos musicais; pesquisa; 
produção audiovisual. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 

música e/ou produção audiovisual. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 
área da música e/ou produção audiovisual. 

Graduação em música 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música popular; 

memória musical; acervos musicais; 
pesquisa; produção audiovisual. 

Publicação de partituras de 
obras originais, arranjos ou 

transcrições, de 
compositores brasileiros, 
relacionados à música 
popular e suas vertentes e 

gêneros, editados em 
diferentes suportes e 
formatos. 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: música popular e suas vertentes e gêneros; memória musical; 

acervos musicais; pesquisa; organização documental; editoração. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música e/ou editoração. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 
área da música e/ou editoração. 

Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 

áreas específicas da ação: música popular e 
suas vertentes e gêneros; memória musical; 

acervos musicais; pesquisa; organização 
documental; editoração. 

 

Projetos relacionados a 
turnês, festivais de música, 
festas populares, série de 
apresentações, encontros, 
simpósios, congressos e 
seminários. 

A) Técnico em música. 
B) Graduação em música. 
C) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da ação: 
música popular; produção cultural e artística.  
D) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da música 
e/ou produção cultural e artística. 
E) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área 
da música e/ou produção cultural e artística. 

Técnico em música ou Graduação em música,  
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música popular; 

produção cultural e artística. 

Projetos musicais 
relacionados à cultura 

popular, à música folclórica, 
autóctone, originária e aos 
ritmos e gêneros brasileiros 
e latino-americanos. 

A) Graduação em música. 
B) Experiência comprovada em uma ou mais áreas específicas da 
ação: música popular e suas vertentes e gêneros. 

C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da 
música. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na 
área da música. 

 

Graduação em música. 
+ 

Experiência comprovada em uma ou mais 
áreas específicas da ação: música popular e 

suas vertentes e gêneros. 
 

Projetos de capacitação do 
setor musical nas áreas de 
comunicação, marketing, 
gerenciamento de carreira, 
empresariamento artístico,  
produção musical, produção 
fonográfica, produção de 
áudio e afins. 

 
A) Graduação em música, produção cultural e artística ou comunicação e 
marketing. 
B) Experiência comprovada em atividade docente em uma ou mais áreas 
específicas da ação: setor musical; produção cultural e artística; 
comunicação e marketing; produção fonográfica; produção de áudio e 
afins. 
C) Pós-graduação em nível lato sensu (especialização) na área da música, 
comunicação e marketing e/ou produção cultural e artística. 
D) Pós-graduação em nível stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área 
da música, comunicação e marketing e/ou produção cultural e artística. 
 

 

Graduação em música, produção cultural e 
artística ou comunicação e marketing. 

+ 
Experiência comprovada em atividade docente 

em uma ou mais áreas específicas da ação: 
setor musical; produção cultural e artística; 

comunicação e marketing; produção 
fonográfica; produção de áudio e afins. 
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ANEXO I – CENTRO DE ARTES CÊNICAS  - CEACEN – DANÇA ACESSÍVEL 

Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 
A

R
TE

S 
C

ÊN
IC

A
S 

D
A

N
Ç

A
 A

C
ES

SÍ
V

EL
  

Danças 
Norte 

 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação em 
espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças.  
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de espetáculos de danças na 
Região Norte. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Norte. 

Danças 
Nordeste 

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação em 
espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças.  
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de espetáculos de danças na 
Região Nordeste. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Nordeste. 

Danças 
Centro-Oeste  

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação em 
espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças.  
 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de espetáculos de danças na 
Região Centro-Oeste. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Centro-Oeste. 

Danças 
Sudeste  

 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação em 
espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças.  
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de espetáculos de danças na 
Região Sudeste. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Sudeste. 

Danças 
Sul 

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação em 
espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças.  
 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de espetáculos de danças na 
Região Sul. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região Sul. 
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ANEXO I – CENTRO DE ARTES CÊNICAS  - CEACEN – DANÇA CLÁSSICA 

Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 

A
R

TE
S 

C
ÊN

IC
A

S 
 

D
A

N
Ç

A
 C

LÁ
SS

IC
A

 

Danças Clássicas 
Norte 

 

 
A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos em danças clássicas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças clássicas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças clássicas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças clássicas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 
a danças clássicas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo 03 (três) participações como 
jurado em comissão de seleção de 
projetos relacionados a danças 
clássicas na Região Norte. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças clássicas na Região Norte. 

Danças Clássicas 
Nordeste 

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos em danças clássicas. 

B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças clássicas. 

C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças 
clássicas. 

D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças clássicas. 

E) Experiência profissional em atividades 
relacionadas a danças clássicas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações em 
comissão de seleção de projetos 
relacionados a danças clássicas na 
Região Nordeste. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças clássicas na Região 
Nordeste. 

Danças Clássicas 
Centro-Oeste  

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos em danças clássicas. 

B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças clássicas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças clássicas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças clássicas. 
 E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças clássicas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças clássicas na Região Centro-
Oeste. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças clássicas na Região Centro-
Oeste. 

Danças Clássicas 
Sudeste  

 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos em danças clássicas. 

B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças clássicas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças clássicas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças clássicas. 
E) Experiência profissional em atividades 

relacionadas a danças clássicas. 
 

 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças clássicas na Região Sudeste. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças clássicas na Região 
Sudeste. 

Danças Clássicas 
Sul 

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos em danças clássicas. 

B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em danças clássicas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças clássicas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças clássicas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 

a danças clássicas. 
 

 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças clássicas na Região Sul. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças clássicas na Região Sul. 
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ANEXO I – CENTRO DE ARTES CÊNICAS  - CEACEN – DANÇA CONTEMPORÂNEA 

Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 

A
R

TE
S 

C
ÊN

IC
A

S 
 

 

D
A

N
Ç

A
 C

O
N

TE
M

P
O

R
Â

N
EA

 

Danças 
Contemporâneas 

Norte 
 

 
A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças contemporâneas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais de danças contemporâneas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças 
contemporâneas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças contemporâneas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças contemporâneas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças contemporâneas na Região 
Norte. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças contemporâneas na Região 
Norte. 

Danças 
Contemporâneas 

Nordeste 
 
 

 
A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças contemporâneas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais de danças contemporâneas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças 
contemporâneas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças contemporâneas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças contemporâneas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças contemporâneas na Região 
Nordeste. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças contemporâneas na Região 
Nordeste. 

Danças 
Contemporâneas 

Centro-Oeste  
 
 

 
A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças contemporâneas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais de danças contemporâneas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças 
contemporâneas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças contemporâneas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças contemporâneas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças contemporâneas na Região 
Centro-Oeste. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças contemporâneas na Região 
Centro-Oeste. 

Danças 
Contemporâneas 

Sul 
 

 
A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças contemporâneas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais de danças contemporâneas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças 
contemporâneas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças contemporâneas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças contemporâneas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças contemporâneas na Região 
Sul. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças contemporâneas na Região 
Sul. 

Danças 
Contemporâneas 

Sudeste 
 
 

 
A) Experiência comprovada em comissão de seleção de 
projetos de danças contemporâneas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais de danças contemporâneas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças 
contemporâneas. 
D) Experiência profissional comprovada na produção de 
espetáculos artísticos de danças contemporâneas. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas a 
danças contemporâneas. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
danças contemporâneas na Região 
Sudeste. 

+ 
Experiência profissional comprovada 
de atividades artísticas relacionadas 
a danças contemporâneas na Região 
Sudeste. 
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ANEXO I – CENTRO DE ARTES CÊNICAS  - CEACEN – PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DANÇA 

Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 
A

R
TE

S 
C

ÊN
IC

A
S 

 

P
R

O
G

R
A

M
A

Ç
Ã

O
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 D

A
N

Ç
A

 
Seleção de 

Programação 
Artística para o 
Teatro Cacilda 

Becker 
Norte 

 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos de programações artísticas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em programações artísticas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 
a danças.  
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de programação artística 
em dança na Região Norte. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Norte. 

Seleção de 
Programação 

Artística para o 
Teatro Cacilda 

Becker 
Nordeste 

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos de programações artísticas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em programações artísticas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 
a danças.  
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de programação artística 
em dança na Região Nordeste. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Nordeste. 

Seleção de 
Programação 

Artística para o 
Teatro Cacilda 

Becker 
Centro-Oeste  

 
 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos de programações artísticas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em programações artísticas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 
a danças.  
 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de programação artística 
em dança na Região Centro-Oeste. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Centro-Oeste. 

Seleção de 
Programação 

Artística para o 
Teatro Cacilda 

Becker 
Sudeste  

 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos de programações artísticas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em programações artísticas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 
a danças. 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de programação artística 
em dança na Região Sudeste. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região 
Sudeste. 

Seleção de 
Programação 

Artística para o 
Teatro Cacilda 

Becker 
Sul 

 

A) Experiência comprovada em comissão de seleção 
de projetos de programações artísticas. 
B) Experiência comprovada em gestão de projetos 
culturais em programações artísticas. 
C) Experiência profissional comprovada em atuação 
artística em espetáculos artísticos de danças. 
D) Experiência profissional comprovada na produção 
de espetáculos artísticos de danças. 
E) Experiência profissional em atividades relacionadas 
a danças.  
 
 
 

Experiência comprovada de, no 
mínimo, 03 (três) participações 
como jurado em comissão de 
seleção de projetos relacionados a 
seleção de programação artística 
em dança na Região Sul. 

+ 
Experiência profissional 
comprovada de atividades artísticas 
relacionadas a danças na Região Sul. 
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ANEXO I - CENTRO DE ARTES CÊNICAS – CEACEN – TEATRO 

Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 
A

R
TE

S 
C

ÊN
IC

A
S 

 

Fo
rm

aç
ão

 e
 P

e
sq

u
is

a 
 

Pesquisa e produção de 
conhecimento teórico, 
crítico e/ou histórico 

sobre a área de teatro. 

A) Formação acadêmica (graduação) na 
área teatral. 
B) Formação acadêmica (lato sensu) na 
área teatral. 
C) Formação acadêmica (stricto sensu) na 
área teatral. 
D) Conhecimento teórico comprovado na 
área teatral. 
E) Experiência na análise de texto teatral e 
de linguagem dramatúrgica. 
F) Experiência na análise do espetáculo 
teatral e da linguagem cênica, em seus 
vários componentes. 

Experiência na análise de 
texto teatral e de linguagem 

dramatúrgica. 
+ 

Experiência na análise do 
espetáculo teatral e da 

linguagem cênica, em seus 
vários componentes. 

En
si

n
o

 Oficinas de 
requalificação teatral 

para atores e diretores 
de teatro. 

A) Formação acadêmica (graduação) na 
área teatral. 
B) Técnico em teatro. 
C) Experiência comprovada em atividade 
docente na área específica da ação. 
D) Conhecimento teórico comprovado na 
área teatral. 
F) Experiência na análise do espetáculo 
teatral e da linguagem cênica, em seus 
vários componentes. 

Curso Técnico em teatro ou 
Graduação em teatro. 

+ 
Experiência comprovada em 

atividade docente na área 
específica da ação. 

+ 
Experiência na análise do 

espetáculo teatral e da 
linguagem cênica, em seus 

vários componentes. 

Te
at

ro
 A

d
u

lt
o

 Atividade de 
treinamento, formação 

e aprimoramento 
artístico/técnico para 

profissionais da área de 
teatro 

A) Experiência comprovada em comissão de 
seleção de projetos em teatro. 
B) Experiência comprovada em gestão 
de projetos culturais em teatro. 
C) Experiência profissional comprovada em 
atuação artística em espetáculos artísticos 
de teatro. 
D) Experiência profissional comprovada na 
produção de espetáculos artísticos de 
teatro. 
E) Experiência profissional em atividades 
relacionadas ao teatro. 
 
 

Experiência profissional 
comprovada em atividades 
relacionadas ao submódulo. 

+ 
Experiência comprovada em 

comissão de seleção de 
projetos em teatro. 

+ 
Experiência profissional em 
atividades relacionadas ao 

teatro. 
 

Te
at

ro
 In

fa
n

ti
l Atividade de 

treinamento, formação 
e aprimoramento 

artístico/técnico para 
profissionais da área de 

teatro 

A) Experiência comprovada em comissão de 
seleção de projetos em teatro. 
B) Experiência comprovada em gestão de 
projetos culturais em teatro. 
C) Experiência profissional comprovada em 
atuação artística em espetáculos artísticos 
de teatro. 
D) Experiência profissional comprovada na 
produção de espetáculos artísticos de 
teatro. 
E) Experiência profissional em atividades 
relacionadas ao teatro. 
 

Experiência profissional 
comprovada em atividades 
relacionadas ao submódulo. 

+ 
Experiência comprovada em 

comissão de seleção de 
projetos em teatro. 

+ 
Experiência profissional em 
atividades relacionadas ao 

teatro. 
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ANEXO I – CENTRO DE ARTES CÊNICAS - CEACEN – CIRCO – 1ª PARTE 
Área de 
Atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima 

A
R

TE
S 

C
ÊN

IC
A

S 
 

 

C
ap

ac
it

aç
ão

 e
 F

o
rm

aç
ão

 
 

Atividades de formação e 
ensino na área, incluindo o 
Circo Social e outros 
projetos que utilizem a 
linguagem circense como 
instrumento pedagógico 
para a construção de 
cidadania. 

A) Experiência profissional comprovada em 
atividades relacionadas ao submódulo solicitado 
para credenciamento. 
B) Curso Técnico/ Profissionalizante em Circo. 
C) Formação acadêmica de nível superior em 
ciências humanas, ciências sociais, artes cênicas 
ou educação física. 
D) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
E) Experiência comprovada em elaboração e/ou 
gestão de políticas culturais voltadas para o 
segmento artístico do Circo. 

Experiência profissional 
comprovada em atividades 
relacionadas ao submódulo 

solicitado para credenciamento. 

Atividades de treinamento, 
formação, capacitação e 
aprimoramento artístico/ 
técnico para profissionais 
circenses. 

A) Experiência profissional comprovada em 
atividades relacionadas ao submódulo solicitado 
para credenciamento. 
B) Curso Técnico/ Profissionalizante em Circo. 
C) Formação acadêmica de nível superior em 
ciências humanas, ciências sociais, artes cênicas 
ou educação física. 
D) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
E) Experiência comprovada em elaboração e/ou 
gestão de políticas culturais voltadas para o 
segmento artístico do Circo. 

Experiência profissional 
comprovada em atividades 
relacionadas ao submódulo 

solicitado para credenciamento. 

P
e

sq
u

is
a 

e 
M

em
ó

ri
a 

Pesquisa e produção de 
conhecimento teórico, 
crítico e/ou histórico sobre a 
área de circo; Projetos 
teóricos relacionados ao 
desenvolvimento da 
linguagem circense. 

A) Experiência profissional comprovada em 
atividades relacionadas ao submódulo solicitado 
para credenciamento. 
B) Formação acadêmica de nível superior em 
ciências humanas ou ciências sociais ou artes 
cênicas ou educação física. 
C) Experiência na área de pesquisa, acervos e 
memória do circo/ artes cênicas. 
D) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
E) Experiência comprovada em elaboração e/ou 
gestão de políticas culturais voltadas para o 
segmento artístico do Circo. 

Experiência profissional comprovada em 
atividades relacionadas ao submódulo 

solicitado para credenciamento. 
+ 

Formação acadêmica de nível superior em 
ciências humanas ou ciências sociais ou 

artes cênicas ou educação física. 
ou 

Experiência na área de pesquisa, acervos e 
memória do circo/ artes cênicas. 

Projetos de resgate e 
salvaguarda e trabalhos de 
preservação, registro, 
documentação, organização 
de acervos, publicações 
e/ou levantamento 
iconográfico/audiovisual. 

A) Experiência profissional comprovada em 
atividades relacionadas ao submódulo solicitado 
para credenciamento. 
B) Formação acadêmica de nível superior em 
ciências humanas ou ciências sociais ou artes 
cênicas ou educação física. 
C) Experiência na área de pesquisa, acervos e 
memória do circo/artes cênicas. 
D) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
E) Experiência comprovada em elaboração e/ou 
gestão de políticas culturais voltadas para o 
segmento artístico do Circo. 

Experiência profissional comprovada em 
atividades relacionadas ao submódulo 

solicitado para credenciamento.  
+ 

Formação acadêmica de nível superior em 
ciências humanas ou ciências sociais ou 

artes cênicas ou educação física. 
ou 

Experiência na área de pesquisa, acervos e 
memória do circo/artes cênicas. 

 
P

ro
d

u
çã

o
 A

rt
ís

ti
ca

 -
 C

ir
co

s 
d

e 
Lo

n
a

 

  

Realização, produção, 
pesquisa e/ou 
desenvolvimento de 
números e espetáculos. 
 
 
 

A) Experiência profissional, de no mínimo 
10 anos, em atividades de atuação e/ou 
produção artística relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 
credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em elaboração 
e/ou gestão de políticas culturais voltadas 
para o segmento artístico do Circo. 
 

Experiência profissional, de no mínimo 10 
anos, em atividades de atuação e/ou 

produção artística relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 

credenciamento. 
ou 

Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 

ou 
Experiência comprovada em elaboração 

e/ou gestão de políticas culturais voltadas 
para o segmento artístico do Circo. 

Outras propostas de apoio e 
fomento a circos de lona, 
fixos ou itinerantes. 

A) Experiência profissional, de no mínimo 
10 anos, em atividades de atuação e/ou 
produção artística relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 
credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em elaboração 
e/ou gestão de políticas culturais voltadas 
para o segmento artístico do Circo. 

 

 
Experiência profissional, de no mínimo 10 

anos, em atividades de atuação e/ou 
produção artística relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 

credenciamento. 
ou 

Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área de Circo. 

ou 
Experiência comprovada em elaboração 

e/ou gestão de políticas culturais voltadas 
para o segmento artístico do Circo. 

 

Projetos relacionados a 
estratégias de gestão, 

manutenção 
empreendedorismo para 

circos de lona. 

A) Experiência profissional, de no mínimo 10 
anos, em atividades de atuação e/ou produção 
artística relacionadas ao módulo/submódulo 
solicitado para credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em elaboração e/ou 
gestão de políticas culturais voltadas para o 
segmento artístico do Circo. 
 

Experiência profissional, de no mínimo 10 
anos, em atividades de atuação e/ou 

produção artística relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 

credenciamento. 
Ou Experiência em comissão de seleção de 

projetos na área de Circo. 
Ou Experiência comprovada em elaboração 
e/ou gestão de políticas culturais voltadas 

para o segmento artístico Circo.  
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ANEXO I – CENTRO DE ARTES CÊNICAS - CEACEN – CIRCO 2ª PARTE 

Área de 
atuação 

Módulo Submódulo Qualificação sugerida Exigência Mínima 
A

R
TE

S 
C

ÊN
IC

A
S 

 

 

P
ro

d
u

çã
o

 A
rt

ís
ti

ca
 -

 G
ru

p
o

s 
e 

A
rt

is
ta

s 
In

d
iv

id
u

ai
s 

d
e 

C
ir

co
 

 
Realização, produção, 

pesquisa e/ou 
desenvolvimento de 

números e espetáculos. 

A) Experiência profissional, de no 
mínimo 5 anos, em atividades de 
atuação e/ou produção artística 
relacionadas ao módulo/submódulo 
solicitado para credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção 
de projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em 
elaboração e/ou gestão de políticas 
culturais voltadas para o segmento 
artístico do Circo. 
 

 
 

Experiência profissional, de no mínimo 
5 anos, em atividades de atuação e/ou 

produção artística relacionadas ao 
Módulo/ Submódulo solicitado para 

credenciamento. 
ou 

Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área de Circo. 

ou 
Experiência comprovada em 

elaboração e/ou gestão de políticas 
culturais voltadas para o segmento 

artístico do Circo. 

 

Outras propostas de apoio e 
fomento a trupes, grupos, 
artistas independentes e 

coletivos circenses. 

A) Experiência profissional, de no 
mínimo 5 anos, em atividades de 
atuação e/ou produção artística 
relacionadas ao módulo/submódulo 
solicitado para credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção 
de projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em 
elaboração e/ou gestão de políticas 
culturais voltadas para o segmento 
artístico do Circo. 
 

 
Experiência profissional, de no mínimo 
5 anos, em atividades de atuação e/ou 

produção artística relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 

credenciamento. 
ou 

Experiência em comissão de seleção de 
projetos na área de Circo. 

ou 
Experiência comprovada em 

elaboração e/ou gestão de políticas 

culturais voltadas para o segmento 
artístico do Circo. 

 
 

Projetos relacionados a 
estratégias de gestão, 

manutenção e 
empreendedorismo para a 

trupes, grupos, artistas 
independentes e coletivos 

circenses. 

A) Experiência profissional, de no 
mínimo 5 anos, em atividades de 
atuação e/ou produção artística 
relacionadas ao módulo/submódulo 
solicitado para credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção 
de projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em 
elaboração e/ou gestão de políticas 
culturais voltadas para o segmento 
artístico do Circo. 
 

 
Experiência profissional, de no 

mínimo 5 anos, em atividades de 
atuação e/ou produção artística 

relacionadas ao 
módulo/submódulo solicitado para 

credenciamento. 
ou 

Experiência em comissão de 
seleção de projetos na área de 

Circo. 
ou 

Experiência comprovada em 
elaboração e/ou gestão de políticas 
culturais voltadas para o segmento 

artístico do Circo. 

Eventos 

Realização e produção de 
festivais, encontros, 

seminários, simpósios, 
congressos, feiras e afins na 

área. 

A) Experiência profissional de no 
mínimo 5 anos, em atividades de 
atuação e/ou produção artística 
relacionadas ao submódulo solicitado 
para credenciamento. 
B) Experiência em comissão de seleção 
de projetos na área do Circo. 
C) Experiência comprovada em 
elaboração e/ou gestão de políticas 
culturais voltadas para o segmento 
artístico do Circo. 
 

Experiência profissional de no 
mínimo 5 anos, em atividades de 
atuação e/ou produção artística 

relacionadas ao submódulo 
solicitado para credenciamento. 
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ANEXO I – CENTRO DE PROGRAMAS INTEGRADOS - CEPIN – CENTRO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO FOTOGRÁFICA - CCPF 

Área de 
atuação 

Módulo Submódulo Qualificação Sugerida Exigência Mínima  
A

R
TE

S 
IN

TE
G

R
A

D
A

S 
- 

C
C

P
F 

 

Produção de 
Conhecimento para 

Conservação e 
Preservação 
Fotográfica 

 

Conservação, 
restauro, preservação 
e gestão de acervos 
fotográficos no Brasil. 

A) Especialização e/ou mestrado compatíveis com o 
submódulo. 
B) Doutorado compatível com o submódulo. 
C) Publicação de artigos relacionados ao 
submódulo. 
D) Docência em áreas relacionadas ao submódulo. 
E) Participação em grupos de pesquisa em áreas 
relacionadas ao submódulo. 
F) Experiência profissional em projetos 
relacionados ao submódulo. 

Experiência profissional em projetos 
relacionados ao submódulo. 

+ 
Especialização e/ou mestrado 

compatíveis com o submódulo. 
+ 

Participação em grupos de pesquisa 
e/ou participação em bancas de 
comissões julgadoras em áreas 

relacionadas ao submódulo. 
 

Digitalização e 
preservação digital de 
acervos fotográficos 

no Brasil. 

A) Especialização e/ou mestrado compatíveis com o 
submódulo. 
B) Doutorado compatível com o submódulo. 
C) Participação em grupos de pesquisa em áreas 
relacionados ao submódulo. 
D) Publicação de artigos relacionados ao 
submódulo. 
E) Docência em áreas relacionadas ao submódulo. 
F) Experiência profissional em projetos 
relacionadas ao submódulo. 

Experiência profissional em projetos 
relacionados ao submódulo. 

+ 
Especialização e/ou mestrado 

compatíveis com o submódulo. 
+ 

Participação em grupos de pesquisa 
e/ou participação em bancas de 
comissões julgadoras em áreas 

relacionadas ao submódulo. 
 

Processos fotográficos 
históricos dos séculos 

XIX e XX. 

A) Especialização e/ou mestrado compatíveis com o 
submódulo. 

B) Doutorado compatível com o submódulo. 
C) Publicação de artigos relacionados ao submódulo. 
D) Docência em áreas relacionadas ao submódulo. 
E) Participação em grupos de pesquisa em áreas 

relacionados ao submódulo. 
A) Experiência profissional em projetos relacionados 
ao submódulo. 
G)Prêmios e/ou bolsas de estudo recebidos, cujo 
objeto sejam processos fotográficos históricos. 

Especialização e/ou mestrado 
compatíveis com o submódulo. 

+ 
Participação em grupos de pesquisa e/ou 

participação em bancas de comissões 
julgadoras em áreas relacionadas ao 

submódulo. 
+ 

Experiência profissional em projetos 
relacionados ao submódulo. 

 
 

ANEXO I – CENTRO DE PROGRAMAS INTEGRADOS - CEPIN – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA - CEDOC 

Área de 
atuação 

Módulo Submódulo Qualificação sugerida 
 

Exigência Mínima  
 

A
TE

S 
IN

TE
G

R
A

D
A

S 
 

C
ED

O
C

 
  

Memória 

Projetos de pesquisa 
documental no 

acervo(nos eixos 
temáticos de Artes 

Visuais, Circo, Dança, 
Teatro e Música) do 

Centro de 
Documentação da 

Funarte. 

A) Especialização lato sensu nas áreas de artes 
cênicas, artes visuais, música ou ciências humanas. 
B) Mestrado nas áreas de artes cênicas, artes 
visuais, música ou ciências humanas. 
C) Doutorado nas áreas de artes cênicas, artes 
visuais, música ou ciências humanas. 
D) Pós-doutorado nas áreas de artes cênicas, artes 
visuais, música ou ciências humanas. 
E) Publicação de artigo. 
F) Publicação de livro. 
G) Participação em Grupo de Pesquisas nas áreas 
relacionadas. 

Mestrado. 
+ 

Participação em banca de seleção/ 
avaliação. 

 

 

Conservação e 
Preservação de 

Acervos  
(tratamento 

documental de 
acervos de arte e 

de artistas) 

Tratamento, restauro e 
digitalização de acervos 
documentais, artísticos 

e bibliográficos de 
artistas e instituições 

de arte. 

A) Experiência profissional comprovada nas áreas de 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da 
Informação, Conservação e Restauro. 
B) Experiência em tratamento de acervo. 
C) Especialização lato sensu nas áreas de 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da 
Informação. 
D) Mestrado nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da informação. 
E) Doutorado nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da informação. 
F) Pós-doutorado nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da Informação. 

Experiência em tratamento de acervo. 
+ 

Experiência em bancas de seleção de 
projetos de tratamento de acervos. 

+ 
Experiência profissional comprovada 

nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da 

Informação Conservação e restauro. 
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