
CHAMADA PÚBLICA 05/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA ORGANIZAÇÕES 

+ORGULHO SP 

 

ANEXO 10 

CADERNO TÉCNICO 

 
1. Condições, referências e requisitos mínimos para os depoimentos. 

 

● O vídeo deverá ser elaborado com as personalidades indicadas no momento da 

inscrição. 

● O vídeo deverá ter no mínimo 03 (três) minutos e no máximo 05 (cinco) minutos de 

duração e deverá contemplar conteúdos inéditos para exibição virtual. 

● No caso de uso de câmera de celular, gravar o vídeo na horizontal, nunca na vertical. 

● A qualidade do vídeo gravado precisa ser FULL HD (1920 X 1080px) 24 ou 30 fps. 

● Exportar o vídeo no formato MP4 ou MOV, H264, 1920 X 1080px. 

● Verificar o vídeo exportado do começo ao fim, em velocidade normal, para garantir que 

não houve erros na exportação. 

● O arquivo final precisa ser carregado no Google Drive do + Orgulho 2022 no link que 

será fornecido pela produção da Amigos da Arte. 

● Ao produzir o conteúdo, atente-se às condições expressas na Chamada Pública e seus 

anexos, em especial no Termo de Compromisso e Licença de Direitos. 

● O calendário de exibição, bem como o padrão de divulgação e créditos de apoio dos 

vídeos serão de responsabilidade da Amigos da Arte e possíveis parceiros. 

● Uma cartilha completa com recomendações adicionais será disponibilizada pela Amigos 

da Arte após a seleção.  

 

2. Condições, referências e requisitos mínimos para o material fotográfico. 

 

● O material fotográfico deverá ser enviado com resolução mínima de 300 DPI. 

● Cada arquivo enviado deverá vir com o nome da ação e/ou realizadores e crédito do 

fotógrafo, quando houver. 

● Enviar preferencialmente no formato JPEG ou PNG. 

● Enviar o material fotográfico no formato horizontal, evitando imagens verticais. 

● Uma cartilha completa com recomendações adicionais será disponibilizada pela Amigos 

da Arte após a seleção.  

 

3. Condições, referências e requisitos mínimos para execução dos eventos propostos. 

De acordo com a necessidade do evento proposto, o proponente será responsável por: 



● Toda infraestrutura para garantir a segurança dos participantes com equipe de 

contenção (cordeiros), seguranças, bombeiros, ambulância, banheiros químicos em 

quantidade e condições adequadas, respeitando a regulamentação municipal. 

● Documentação de autorização do órgão responsável pela liberação de eventos no 

município. 

● Mapa do trajeto e anuência do órgão responsável pelo trânsito, garantia de liberação 

da via pública e segurança. 

● Carta de apoio da Guarda Metropolitana e/ou Polícia Militar disponibilizando efetivo. 

● Carta do órgão gestor de limpeza pública para efetuar a limpeza necessária. 

● Outras liberações necessárias para a execução do evento e das contrapartidas e 

obrigações definidas nos itens 1.4 e 8.2 da Chamada Pública. 

 


