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A Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da Secretaria de
Município da Cultura, Esporte e Lazer e do Teatro Municipal do Rio
Grande, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal
nº 7.265 de 4 de julho de 2012,  torna pública a chamada para a
seleção de textos dramáticos inéditos escritos por mulheres, a partir
de 18 anos e residentes em território nacional.

1. DOS OBJETIVOS E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Chamada Pública tem como objetivos:

I. Incentivar a produção de textos dramáticos inéditos escritos por
mulheres;

II. Despertar o interesse pela leitura de textos dramáticos;

III. Publicar os cinco textos dramáticos selecionados;

IV. Encenar, entre os selecionados, um texto dramático.

1.2 Pelo ato da inscrição, as participantes permitem que o projeto
Escritas  Femininas  Em  Cena  utilize  as  obras  inscritas  e
selecionadas,  em  parte  ou  em  sua  totalidade,  em,  por  exemplo,
cartazes, banners, camisetas e/ou vídeos, bem como sua inserção
em livro digital ou impresso.

1.3 O ato de inscrição é voluntário e implica na aceitação das normas
e condições estabelecidas na presente Chamada.

2. DA MODALIDADE E TEMA

2.1 Para a inscrição de obra literária, a presente Chamada contempla
o texto dramático.

2.2 O tema a  ser  abordado deverá  estar  em consonância  com o
universo feminino, de acordo com os enfrentamentos e necessidades
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do cotidiano, muitas vezes alicerçados por inquietações e anseios
inerentes  às  questões  acerca  do  papel  da  mulher  na
contemporaneidade, mas também podendo estabelecer um diálogo
com diferentes épocas em que a figura feminina esteve inserida.

3. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 As participantes deverão ter  18 anos ou mais e residirem em
território nacional.

3.2 Está  vedada  a  inscrição  de  obras  que  não  sejam de  autoria
própria.

4. DO REGULAMENTO

4.1 A participação neste Concurso pode ser feita individualmente ou
ser realizada com coautoria.

4.2 Sempre que houver inadequação entre a obra e o gênero literário
presente no Item 2.1 desta Chamada, a participação será cancelada.

4.3 O limite máximo de inscrições por autora é de 01 (uma) obra,
individual  ou  em  coautoria  (quando  mencionado  coautoria,
subentende-se obra escrita por duas mulheres).

4.4 As obras submetidas à Chamada Pública devem ser inéditas, não
tendo sido publicadas em nenhum tipo de mídia, seja impressa ou
digital.

4.5 Sugere-se que as obras enviadas sejam formatadas com fonte
Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e margens normal.

4.6 Nenhuma  informação  que  identifique  a  candidata  deve  estar
exposta  nos  arquivos  enviados  à  avaliação  (por  exemplo,  nome,
email). Os arquivos devem conter apenas o pseudônimo, título e a
obra a ser avaliada.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As  inscrições  para  a  Chamada Pública  são  gratuitas  e  serão
realizadas  exclusivamente  pela  internet,  através  do  e-mail
escritasfemininasemcena  @gmail.com  

5.2 O período de inscrição será do dia 12 de julho de 2021 até o dia
31 de agosto de 2021.

5.3 As obras deverão ser enviadas nos dois formatos .pdf e .doc, em
arquivo nomeado com pseudônimo e título da obra, junto com a ficha
de inscrição (consta no ANEXO I) devidamente preenchida.
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5.4 Além da obra e da ficha de inscrição (ANEXO 1) enviadas, a
candidata  deverá  encaminhar  no  mesmo  e-mail  a  cópia  do  seu
documento de identidade (RG).

6. DA AVALIAÇÃO E SEUS CRITÉRIOS

6.1 A avaliação e seleção são prerrogativas exclusivas da comissão
Avaliadora, cujas decisões ocorrerão em absoluto sigilo, levando-se
em consideração os critérios estabelecidos nesta Chamada.

6.2 Cada  obra  será  avaliada  pelos  membros  da  Comissão
Avaliadora, previamente escolhidos pela equipe do Teatro Municipal
do Rio Grande.

6.3 A avaliação  levará  em conta  os  critérios  a  seguir,  que  serão
pontuados com valores absolutos de 0 (zero) a 10 (dez):

a) Adequação ao tema proposto.
b) Originalidade.
c) Criatividade.
d) Conteúdo relevante, clareza e coerência.

6.4 A nota de cada avaliador será somada as demais notas. A soma
das notas será a pontuação final da candidata.

6.5 Em caso de empate, todas as obras selecionadas pela Comissão
de Avaliação serão contempladas com a publicação em livro (e-book
ou impresso).
 
7. DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO

7.1 As cinco participantes com as melhores classificações, segundo
decisão  da  Comissão  Avaliadora,  receberão  certificado  de
participação e terão sua obra publicada pela Instituição promotora do
projeto Escritas Femininas Em Cena em formato a ser definido (e-
book  ou  impresso),  sem  fins  lucrativos,  uma  vez  que  a  mesma
pretende promover a escrita feminina de textos dramáticos.

7.2  Uma  das  obras  selecionadas  (não  necessariamente  a  maior
pontuação,  mas  sim,  a  que  melhor  se  adapte  à  produção  do
espetáculo a ser encenado) será escolhida pela Comissão Avaliadora
para ser encenada no Teatro Municipal do Rio Grande. A autora da
obra  selecionada  deverá  estabelecer  um  diálogo  com  a  equipe
organizadora quanto ao processo cênico do texto a ser encenado.

8. DO CRONOGRAMA

Período de inscrição: 12/07/2021 a 31/08/2021
Período de avaliação: 06/09/2021 a 30/09/2021
Divulgação do resultado: 08/10/2021 



9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A  Chamada  Pública  Escritas  Femininas  Em  Cena  tem
resguardado  o  direito  de  escolha  dos  membros  da  Comissão
Avaliadora, bem como dos critérios de avaliação.

9.2 A  Comissão  Avaliadora  será  composta  por  membros  de
reputação  ilibada,  com  experiência  e  competência  na  matéria
examinada neste certame.

9.3 Os participantes autorizam o uso da imagem e das obras e não
serão remunerados, em hipótese alguma, por qualquer ação atinente
ao  Projeto,  incluindo  aparições  e  divulgação  em TV,  rádio,  mídia
digital ou impressa.

9.4 Os casos omissos deste Chamada serão tratados e analisados
pela  comissão  organizadora  do  concurso,  bem  como  demais
informações  acerca  da  Chamada  Pública  podem  ser  adquiridas
através do e-mail escritasfemininasemcena@gmail.com.

Rio Grande, 12 de julho de 2021.

Luís Henrique Drevnovicz
Secretário de Município de 
Cultura, Esporte e Lazer

Alzira Virgínia Paiva de Freitas
Diretora do Teatro Municipal do Rio Grande
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ANEXO I – Ficha de Inscrição
(em caso de coautoria, enviar duas fichas de inscrição para o mesmo e-mail)

Nome completo:

Data de nascimento:

RG:

Cidade:

Estado:

Telefone: 

E-mail:

Endereço (Rua, Bairro, CEP):

Pseudônimo:

Título da obra:

Data: _______/______/_______

__________________________________
Assinatura da candidata
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