


Revelando SP Online

Sobre o Revelando SP Online

 Ação de valorização da cultura tradicional paulista organizada em um festival online no qual os

municípios do Estado de São Paulo se fazem representar através de suas tradições culturais, tais

como artesanato, culinária e manifestações populares.

 O Revelando SP Online resulta de parcerias estabelecidas entre a Secretaria de Cultura e Economia

Criativa, a Amigos da Arte e os municípios selecionados.
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Objetivo

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

Revelando SP Online através de manifestações que representem a valorização e difusão da cultura

tradicional do município e região.

 Festival será realizado em formato online na Plataforma #CulturaEmCasa.

 Serão selecionados no mínimo 2 municípios por região administrativa.
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Para participar

 O município deverá indicar artesãos, culinaristas, mestres e manifestações da cultura tradicional local

para elaboração de registro audiovisual sobre histórias, curiosidades, modos de fazer, materiais e/ou

ferramentas, depoimentos e apresentações artístico-culturais, fornecendo informações e

documentos através da inscrição online.

 Serão selecionadas 480 ações, sendo 120 de cada categoria (artesanato, culinária, mestres e

manifestações da cultura tradicional).
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 Para efetuar as indicações, os municípios proponentes deverão atentar-se às condições listadas no item 3.3 da

Chamada, dentre elas:

• O município deverá descrever, no momento da inscrição, qual será o conteúdo compartilhado;

• Será da responsabilidade do município a entrega dos registros audiovisuais das ações indicadas, sob

orientação da Amigos da Arte;

• Quando necessário, o município deverá auxiliar o responsável pela ação indicada, inclusive arcando

com as despesas e necessidades técnicas da gravação do conteúdo;

• As ações poderão ser gravadas em local definido pelo artesão, culinarista, mestre ou manifestação, em

equipamento cultural público, em local histórico e/ou em pontos turísticos de interesse do município;

• As atividades deverão contemplar registros audiovisuais inéditos para exibição em plataforma de

streaming.
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Forma de apoio

 Os municípios selecionados serão apoiados com a direção e concepção do evento online, o cachê dos

profissionais e artistas selecionados e a difusão virtual das ações.

 Cada artesão, culinarista, mestre ou manifestação selecionada receberá, por meio de seu

representante, o valor de até R$ 2.500,00.
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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.

http://www.juntospelacultura.org.br/
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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 inclui o envio da carta de anuência do Prefeito e vídeo do 

representante do poder público sobre o interesse da prefeitura em participar do Revelando SP 

Online; 

• Formulário de Inscrição 2, que consiste nas indicações de ações a serem feitas pelos municípios. 
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 O município proponente deverá atentar-se ao ANEXO 5, que estabelece definições e diretrizes específicas 

para os artesãos, os culinaristas, os mestres e as manifestações a serem indicadas.

 Cada município poderá fazer até 8 indicações, no total, de artesãos, culinaristas, mestres e/ou manifestações 

da cultura tradicional local, sendo que, caso selecionado, ao menos 01 (uma) ação será contemplada com a 

participação no festival Revelando SP Online.

 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 Revelando SP Online. 0 a 2,5 pontos

b)       Aderência da proposta aos objetivos do Revelando SP Online. 0 a 2,5 pontos

c)       Potencial de impacto da proposta, considerando a pertinência do conteúdo proposto para o 

registro audiovisual e a formação de público.

0 a 2,5 pontos

d)      Relevância de cada artesão, culinarista, mestre ou manifestação indicada, considerando a 

valorização, promoção e difusão da cultura tradicional do município e região.

0 a 2,5 pontos
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 Será divulgada lista em ordem alfabética dos municípios e respectivas ações selecionadas e lista dos

municípios e ações suplentes de acordo com a nota recebida, em ordem decrescente. Serão 20 ações

suplentes para cada categoria.

 O município selecionado será reconhecido como Amigo da Cultura Tradicional Paulista e receberá,

automaticamente, 01 (um) ponto extra em sua avaliação na próxima chamada para a realização do

Revelando SP, em 2021

Comissão de Seleção e critérios de avaliação
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 Após a publicação da lista de selecionados, os municípios deverão atentar-se à execução das contrapartidas

e obrigações listadas no item 9.5 da Chamada, dentre elas:

• Garantir a gravação, sob direção e orientação de representantes da Amigos da Arte, das ações

selecionadas;

• Responsabilizar-se pela entrega do registro audiovisual completo;

• Garantir junto aos artesãos, culinaristas, mestres e manifestações selecionadas o cumprimento das

regras e condições constantes na Chamada Pública;

• Fazer a divulgação das atividades e a mobilização de público, de acordo com estratégias e ações

propostas no ato da inscrição.

Execução das ações após seleção e contrapartidas dos municípios
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 A Amigos da Arte efetuará o pagamento do cachê diretamente aos envolvidos nas ações selecionadas e

contratadas de acordo com ANEXO 06 em duas parcelas:

60% (sessenta por cento) do valor no ato da contratação; e

40% (quarenta por cento) do valor após o envio e aprovação do conteúdo gravado das ações

selecionadas à Amigos da Arte.

 Todas as ações do Revelando SP Online 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 revelandosp2020@apaa.org.br e pelo

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

Fale Conosco

mailto:revelandosp2020@apaa.org.br







































































