
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017 - 
SELEÇÃO DE ARTISTAS PARA O 1o FESTIVAL DE TALENTOS - 18A FENAOSTRA 

 
A  Secretaria  de  Turismo,  Tecnologia  e  Desenvolvimento  Econômico,  por  intermédio  da
Superintendência  de  Turismo,  torna  pública  a  presente  Chamada  Pública  que  se  destina  à
inscrição  de  propostas  para  seleção  de  bandas,  grupos  teatrais  e  artistas  em  geral  para
apresentação no palco principal da 18a FENAOSTRA - 1o. Festival de Talentos da FENAOSTRA -
que será realizada de 11 a 15 de outubro de 2017, no Largo da Alfândega, Centro, Florianópolis
(SC).

As normas, critérios e requisitos necessários à participação na presente Chamada Pública são as
seguintes: 

OBJETO

Art. 1o. Possibilitar apresentações artísticas aos visitantes da 18a FENAOSTRA e a descoberta de
talentos locais. 

INSCRIÇÕES

Art. 2o. Poderão se inscrever artistas em geral, pessoas físicas ou jurídicas.

Art  3o.  As inscrições serão realizadas por  meio do link  http://bit.ly/2fU0MgN     –  até o dia 05 de
outubro de 2017, 23:59h

Art. 4o. No formulário, além de informações sobre a identificação do grupo/artista, há um campo
para  inserção  de  currículo/release  e  um espaço  para  colocação  de  disponibilidade  de  data  e
horários.

Art. 5o. Na inscrição o proponente deverá se manifestar sobre o(s) dia(s) horário(s) que pretende se
apresentar (o formulário permite colocar quantos dias/horários o proponente quiser).

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Art. 6o. A seleção será realizada por uma comissão formada por técnicos da Superintendência de
Turismo com base em fatores como: aderência ao tema da festa (100% Manezinha) e viabilidade
logística.

DO RESULTADO

Art.  7o.  O resultado da seleção será divulgado no dia 06 de outubro,  no site da Secretaria.  A
Secretaria  fará  contato  com  os  selecionados  pelo  e-mail  e/ou  pelo  telefone  cadastrados  no
formulário.

DA DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
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Art. 8o. A Superintendência de Turismo disponibilizará no palco principal do evento (10m x 7m) os
seguintes equipamentos aos selecionados: 01 mesa digital 32 canais, 01 gerenciador de sistema,
01 sistema de comunicação, 01 sistema de microfonação: 01 kit de 8 microfone batera – 01 kit de 6
microfones  percussão  –  01  kit  de  4  microfones  instrumentos  –  06  microfones  com  fio  –  06
microfones sem fio, 06 monitores ativos, 02 sides fill,  02 aparelhos de guitarra, 01 aparelho de
contra baixo.

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 9o. As propostas selecionadas para apresentação das Bandas ou Grupos Teatrais deverão ter a
duração de no mínimo 45 e de no máximo 90 minutos.

Art. 10o.  Os selecionados deverão comparecer com no mínimo 30 minutos de antecedência do
horário agendado para passagem de som.

DO REGULAMENTO DO FESTIVAL DE TALENTOS

Art. 11o. Os selecionados pela comissão, automaticamente farão parte do 1o. Festival de Talentos
da FENAOSTRA. 

Art.  12o.  Para  fins  de  classificação,  há  apenas  uma  categoria,  independentemente  de  estilo
musical/artístico.

Art. 13o. Serão classificados como 1o., 2o. e 3o. colocados os artistas/bandas que obtiverem mais
pontos, segundo os seguintes critérios: qualidade artística, presença de palco, e participação do
público. 

Art. 14o. A avaliação será realizada por uma comissão formada por servidores da Superintendência
Municipal de Turismo.

Art. 15o. Os três primeiros classificados autorizam em ceder suas imagens para divulgação.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Art.  16o.  As bandas/grupos/artistas que se inscreverem concordam com os termos da presente
chamada pública.

Florianópolis, 29 de setembro de 2017.

Vinicius De Luca Filho
Superintendente de Turismo
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