Associação Joinvilense de Teatro – AJOTE
CNPJ: 05.429.625/0001-97
Utilidade Pública Municipal – Lei nº 5.832, de 27 de junho de 2007

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS
PROJETO MANUTENÇÃO AJOTE – 2017
A Associação Joinvilense de Teatro, torna público o presente Edital para inscrições de
espetáculos para compor as contrapartidas do Projeto de Manutenção do Galpão de Teatro da
AJOTE, localizado na Rua XV de Novembro, 1383 – anexo a Cidadela Cultural Antarctica, na
cidade de Joinville/SC, através do Mecenato Municipal do Sistema Municipal de Desenvolvimento
pela Cultura – SIMDEC.
DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Parágrafo único – O Projeto de Manutenção da Associação Joinvilense de Teatro, será
realizado no ano de 2017 na cidade de Joinville – SC, no Galpão de Teatro da AJOTE.
DAS INSCRIÇÕES

1. Poderão inscrever-se grupos teatrais catarinenses de qualquer gênero, com
quantos espetáculos desejarem, sendo que, se caso selecionado mais de um
trabalho, o grupo deverá optar por somente um.
2. O período de inscrições inicia em 20 de março de 2017 e encerra em 30 de abril de
2017, através do preenchimento da ficha inscrição disponibilizada em plataforma
on line no site www.teatroemjoinville.com.br sendo esta acompanhada do envio do
rider de som e luz e três fotos do espetáculo, estes anexados na mesma
plataforma on line em campo específico.
3. O grupo deverá preencher correta e completamente a ficha de inscrição na
plataforma on line, seguindo as orientações que constem no site e inserir os
anexos obrigatórios, sendo que estará inabilitado no caso de falta de algum item;
4. Somente serão aceitas as inscrições feitas por meio da plataforma eletrônica até a
00:00 do dia 30 de abril de 2017, tendo toda a documentação anexada.
Parágrafo único: O grupo de teatro inscrito autoriza o uso das imagens para divulgação
dos mesmos. A liberação de direitos autorais e ECAD dos espetáculos são de
responsabilidade dos grupos selecionados.
DOS CACHÊS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
1. Cada apresentação terá um cachê de R$ 2.000,00, por grupo selecionado, mediante
apresentação de NF pessoa jurídica, referente a uma apresentação, um bate papo com
plateia sobre o processo de criação e/ou processo de trabalho do grupo pós apresentação
e, no dia seguinte a apresentação, uma oficina de 4h/a;
2. Serão oferecidas hospedagens em hostel em quartos coletivos para toda a equipe
envolvida no espetáculo sendo um total de, no máximo, 5 pessoas;
3. Serão oferecidas as seguintes refeições: jantar do dia da apresentação e café da manhã
do dia da oficina;
4. O transporte do grupo à cidade de origem até Joinville e retorno será de responsabilidade
dos grupos.

DA SELEÇÃO
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1. A Curadoria será realizada por quatro pessoas sendo dois integrantes da Diretoria
AJOTE e duas associadas da AJOTE, a serem escolhidos em assembleia interna
Associação.
2. Serão selecionados dois espetáculos a serem apresentados na cidade de Joinville,
Galpão de Teatro da AJOTE.
3. A divulgação da lista de grupos inscritos, de selecionas e dos suplentes será divulgada
site www.teatroemjoinville.com.br e os grupos selecionados serão contatados por meio
endereço eletrônico disponibilizado quando da inscrição.
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DAS APRESENTAÇÕES
1. As apresentações serão todas executadas o Galpão de Teatro da AJOTE, sendo as datas
comunicadas aos grupos selecionados pela produção; em caso de impossibilidade do
grupo em quaisquer das datas propostas o mesmo será substituído por um grupo suplente;
2. A bilheteria das apresentações será revertida para manutenções do projeto;
3. A produção dos espetáculos ficará a cargo da produção do Projeto de Manutenção AJOTE
2017;

Parágrafo único – O responsável pelo grupo e/ou espetáculo selecionado deverá assinar
um Contrato de Compromisso, comprometendo-se a realizar o(s) espetáculo(s) nos dias,
horários e locais estabelecidos em acordo com Produção da AJOTE;
Eventuais dúvidas podem esclarecidas enviando correspondência eletrônica para o endereço
eletrônico ajote.producao1@gmail.com

Joinville, 13 de março de 2017.

Samira Sinara Souza
Presidente - AJOTE

Bia Alvarez
Produtora Galpão de Teatro da AJOTE
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