


Programa de Capacitação Revelando SP

Sobre o Programa de Capacitação Revelando SP

 Visa qualificar e colaborar para o desenvolvimento da atividade econômica e da sustentabilidade de

artesãos e culinaristas responsáveis pela produção e comercialização de produtos de origem

artesanal que valorizem as tradições culturais dos municípios e regiões do Estado de São Paulo.

 O Programa é parte integrante do Revelando SP e é resultado de uma parceria estabelecida entre

a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Amigos da Arte e os municípios selecionados.
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Objetivo

 Seleção de 60 municípios do Estado de São Paulo, com exceção da capital, interessados em participar

do programa, através da indicação de artesãos e culinaristas que produzam e comercializem bens que

promovam a valorização da cultura tradicional do município e região.

 As palestras e mentorias que farão parte do programa serão realizados em formato online, sob

organização da Amigos da Arte, a partir de dezembro de 2020.

 Serão selecionados no mínimo 2 municípios por região administrativa.



Formato do Programa de Capacitação

 O programa será constituído de palestras e mentorias individuais online exclusivas para a capacitação dos 

artesãos e culinaristas contemplados, sendo:

• 3 palestras ministradas por profissionais de notório saber na área de artesanato, culinária 

tradicional e economia criativa, abertas a todos os participantes, abordando temas de interesse 

comum.

• 5 mentorias (encontros individuais com especialistas), voltados para o diagnóstico e 

desenvolvimento do plano de negócio e a capacitação em temas identificados como necessidades 

e oportunidades individuais específicas.
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 Além das palestras e mentorias, o programa propiciará:

• Divulgação dos produtos, artesãos, culinaristas e seus municípios nas redes sociais e site do Revelando 

SP;

• Oportunidade de conexão dos artesãos e culinaristas com outros profissionais participantes do 

programa, viabilizando canal para a troca de experiências; 

• Palestra online exclusiva para gestores públicos dos municípios selecionados, abordando as 

oportunidades para a geração de emprego e renda através da valorização da cultura tradicional, o 

desenvolvimento e a promoção do artesanato e culinária local.
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Para participar

 O município deverá indicar gestores municipais, artesãos e culinaristas da cultura tradicional local,

fornecendo informações e documentos através da inscrição online.

 Os indicados poderão ser o artesão e/ou culinarista principal ou responsável pelo negócio, bem como

o funcionário, ajudante, aprendiz ou familiar que possua vínculo com o negócio, auxiliando no

processo de produção e/ou comercialização do produto.

 O indicado deverá ter acesso à internet e familiaridade com o seu uso. Caso o participante

selecionado não possua condições de acesso para execução integral do programa, o município

proponente deverá oferecer as condições necessárias e auxiliá-lo neste procedimento.
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 Os artesãos e culinaristas e seus respectivos negócios deverão:

• Atuar na produção e comercialização de produtos artesanais e/ou culinários ligados às tradições 

culturais locais;

• Utilizar, prioritariamente, matéria-prima e insumos de origem local e/ou regional;

• Ter relação cultural com o município proponente e/ou região, com potencial para valorização dos 

ativos culturais, históricos e/ou turísticos da região; 

• Apresentar potencial para ganhos econômicos e sociais, seja para o município proponente ou para 

a cadeia do artesanato e/ou da culinária tradicional em sua região.
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Forma de apoio

 Os artesãos, culinaristas e gestores municipais terão acesso gratuito ao conteúdo do programa.

 A Amigos da Arte será responsável por, entre outras obrigações, divulgar as ações do Programa de 

Capacitação, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos artesãos, culinaristas e municípios 

selecionados.
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Inscrições

 Até 28 de setembro, pelo site www.juntospelacultura.org.br.

 Serão aceitas somente inscrições via sistema online.

 As inscrições deverão ser efetuadas por servidor público vinculado ao órgão responsável pela Cultura

e Economia Criativa e que conduzirá as ações do programa no município. O servidor deverá indicar

seu cargo, número de matrícula ou registro na prefeitura e seu respectivo departamento na gestão

municipal.
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 Os documentos necessários para efetuar a inscrição são:

• Pré-cadastro do município proponente, que deverá ser preenchido e enviado antes do início das 

inscrições em quaisquer Chamadas Públicas do Programa Juntos Pela Cultura 2020;

• Formulário de Inscrição 1, que consiste no cadastro do município proponente e indicação do gestor 

municipal que irá participar do programa; 

• Formulário de Inscrição 2, que consiste nas indicações de artesãos e culinaristas e seus respectivos 

negócios a serem feitas pelos municípios. 
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 O município proponente deverá atentar-se ao ANEXO 4, que estabelece definições e diretrizes específicas 

para os artesãos e culinaristas da cultura tradicional paulista a serem indicados.

 Cada município poderá fazer até 4 indicações de artesãos e/ou culinaristas, sendo que, caso selecionado, ao 

menos um deles será contemplado com a participação no Programa de Capacitação.

 A distribuição das indicações ficará a critério dos municípios.

 Cada indicação deverá corresponder a uma inscrição, sendo necessário repetir o envio do formulário de 

inscrição 2 a cada indicação feita pelo município proponente.
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Comissão de Seleção e critérios de avaliação

 A Amigos da Arte designará uma Comissão de Seleção exclusiva para análise das propostas enviadas

que será divulgada no momento da publicação do resultado de seleção no site

www.juntospelacultura.org.br.

 Previsão do resultado: 22 de outubro de 2020.
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 Critérios de seleção:

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

a) Demonstração da importância para o município em participar do Programa de Capacitação 

Revelando SP.

0 a 2,5 pontos

b) Aderência da inscrição aos objetivos do Programa de Capacitação Revelando SP. 0 a 2,5 pontos

c) Expressividade e natureza da indicação, considerando a valorização e a promoção da cultura 

tradicional do município e região.

0 a 2,5 pontos

d) Potencial de impacto do negócio no cenário da economia criativa local, considerando suas 

características, produtos indicados e seu vínculo com a localidade e/ou região.

0 a 2,5 pontos

Programa de Capacitação Revelando SP



 Será divulgada lista em ordem alfabética dos municípios e respectivos artesãos e/ou culinaristas

selecionados; e 

 Lista de 20 municípios e respectivos artesãos e/ou culinaristas suplentes de acordo com a nota 

recebida, em ordem decrescente. 

Comissão de Seleção e critérios de avaliação
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 Os municípios selecionados deverão, entre outras obrigações listadas no item 8.3 da Chamada:

• Garantir o acesso à internet nos casos em que o participante do programa não possua condições de 

acesso; 

• Garantir junto aos seus representantes selecionados o cumprimento das regras e condições 

constantes na Chamada Pública.

Execução das ações após seleção e contrapartidas dos municípios
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 Será emitido certificado de participação para artesãos, culinaristas e gestores municipais que tiverem

participação em ao menos 75% das atividades do Programa de Capacitação.

 A troca de participantes selecionados após o início das ações do programa só serão admitidas em casos

excepcionais e mediante autorização da Amigos da Arte. Caso o participante selecionado não compareça às

atividades nas datas estabelecidas e não justifique sua ausência, terá sua participação no programa

cancelada.

 Todas as ações do Programa de Capacitação deverão, obrigatoriamente, respeitar os protocolos de redução

do contágio por Covid-19 que estejam em vigor no momento da sua execução.

Execução das ações após seleção e contrapartidas dos municípios
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Dúvidas e pedidos de informações deverão ser tratados pelo e-mail capacita.revelando@apaa.org.br e pelo

WhatsApp da Amigos da Arte (11) 3882-8080.

Fale Conosco
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