
1º Edital de Chamamento Publico de Credenciamento de Projetos Artísticos 
Destinados aos eventos 2018/2019 – 2º Fase da área musical e artes cênicas, 
para contratação de acordo com a necessidades do Município de Santana de Parnaíba 
- Secretaria de Cultura e Turismo.  

 
Ressaltamos que todos os inscritos foram aprovados, conforme peso e critérios 

avaliados. 
 
Categoria - Artes Cênicas  
 
Em 27/02/2019 foi realizado, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Largo da 
Matriz, 63 - Centro Santana de Parnaíba), a avaliação do 01 Edital de chamamento 
público de Cultura e Turismo sobre os projetos artísticos destinados aos eventos do 
município. 
A avaliação do gênero “Artes Cênicas”, foi realizada pela Comissão Técnica composta 
por profissionais devidamente qualificados, com experiência comprovada, para avaliar 
os projetos, conforme abaixo; 
- Edimilson Antônio Andrade - Licenciatura e Bacharelado em  Artes Cênicas;  
- Sinnayder Barcelos Silva - Técnico em Arte Dramática; 
- Wanderlei de Rosis Leal - Técnico em Arte Dramática. 
 
O julgamento obedeceu os seguintes critérios, com seus respectivos pesos para 
contratação de Artes Cênicas:  
a) Qualidade artística do espetáculo - peso 3;  
b) Qualificação do ator/currículo do proponente - peso 2; 
c) Espetáculos de interesse para o município pelo valor cultural, educacional e social -
peso 2;  
d) Viabilidade prática do espetáculo aos projetos que serão contemplados - peso 01;  
e) Coerência entre o valor apresentado para cada apresentação, e a qualidade do 
espetáculo - peso 2. 
 
Dentro dos critérios estabelecidos no edital de chamamento todos os inscritos foram 
aprovados com as seguintes pontuações: 
 
 

Clas. Nome do Líder        Nome do 
Grupo/Empresa 

a b c d e 

1º Carlos Eduardo Moreira - 
Dança 

Lambaeróbica Adrenalina 3 2 2 1 2 

2º Clovis Sampaio Torres - 
Teatro 

Cia Mucuta – Espetáculo 
“Me da tua Mão” 

3 2 2 1 1 

 
Os selecionados serão solicitados de acordo com os eventos em que se enquadrar, 
seguindo assim os critérios do Edital. 

                                                                                

      

 
 Fátima Muro  

Secretária de Cultura e Turismo  
 
 
 
 


