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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC 

PROCESSO INTERNO N.° 408/2016 

 

EDITAL Nº 023/2017 
(FIXA PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NAS OFICINAS CULTURAIS 
PARA O 2º SEMESTRE DE 2017). 

 
 A FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba comunica aos 
interessados, que receberá projetos para as Oficinas Culturais, que acontecem nos 
Centros Culturais próprios e outros locais a serem designados pela Diretoria de Cultura, 
para execução no período de AGOSTO a NOVEMBRO de 2017, conforme as 
disposições que seguem: 
 
1) Das condições e prazo para inscrições: 
 

1.1) As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados ou pelo 
representante legal (munido de procuração com firma reconhecida), na 
sede da FUNDACC, localizada na Rua Santa Cruz, nº. 396 – Centro, a partir 
do dia 08 de junho de 2017 até o dia 07 de julho de 2017, em dias 
úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00; 

 
1.2) Não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por e-mail; 
 
1.3) O Proponente ou seu representante legal deverá ser maior de 18 anos de 

idade; 
 
1.4) Consultar Regulamento para entrega de projetos (itens 3, 4 e 5). 

 
2) Da contratação: 
 
 2.1)Os projetos serão analisados pela Comissão Interna de Avaliação da 
FUNDACC, sendo que a contratação será realizada sob regime de prestação de serviços, 
sem vínculo empregatício, conforme previsto no Art. 593, do Código Civil Brasileiro, 
observados os requisitos da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, após a 
homologação do Conselho Deliberativo da FUNDACC; 
 
 2.2)Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda 
estabelecida em cada área cultural, caso ocorra a falta de interessados inscritos em 
participar da oficina contratada. 
 
3) Do Pagamento: 
 

3.1) Para a execução dos serviços, a FUNDACC efetuará o pagamento de R$18,00 
(dezoito reais) por hora/aula trabalhada, para os profissionais de qualquer área; 
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3.2) O pagamento da parcela calculada será por mecanismo de transferência 
bancária ou de crédito bancário junto ao Banco do Brasil S/A, agência de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo; 

 
3.3)Esses valores abrangem todos os custos e despesas direta ou indiretamente 

envolvidas, não sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for; 
 
3.4)Dos valores especificados serão deduzidos todos os tributos, encargos e 

demais descontos legais concernentes à espécie, inclusive a multa por inexecução 
parcial; 

 
3.5)Os valores devidos serão apurados mensalmente e pagos no mês 

subsequente, até o dia 10, após a comprovação da execução dos serviços, mediante a 
apresentação do Atestado de Execução dos Serviços, que deverá estar assinado pela 
Diretoria Cultural.  

 
4) Dos Projetos: 
 

4.1) Natureza dos projetos: 
 
 Os projetos devem inserir-se nas seguintes áreas da Cultura: Artes Circenses, 
Artes Plásticas, Artesanato Identitário, Cine-Foto-Vídeo-Som-Rádio-TV-Novas 
Mídias, Dança, Ecologia, Folclore e Tradições Populares, Literatura, Música e 
Teatro. 
 
 É facultado à Comissão Interna de Avaliação aprovar projetos que não se 
enquadrem nas áreas culturais definidas no item acima, desde que considerados 
compatíveis com as finalidades da Fundação e de relevância social e cultural. 
 

4.2) Conteúdo dos projetos: 
 
 Os projetos deverão ser elaborados de maneira clara e sucinta, estar assinados 
pelo proponente e acompanhar a documentação exigida no Regulamento, parte 
integrante deste Edital, disponível no site da FUNDACC www.fundacc.sp.gov.br: 
 

a) Nome do projeto/Identificação; 
b) Justificativa; 
c) Objetivos; 
d) Público-alvo (incluindo pré-requisitos para participação na Oficina proposta); 
e) Cronograma e Desenvolvimento do Projeto; 
f) Carga horária(compreendida para execução do projeto no período de agosto a 

novembro; 
g) Materiais a serem utilizados. 
 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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 Serão desclassificados os projetos que não apresentarem toda 
documentação exigida, bem como os que não atendam ao disposto no 
Regulamento, parte integrante deste Edital. 
 

Fica facultada ao proponente a apresentação de mais de um projeto dentre os 
elencados no item 4.1. 

 
 4.3)A seleção do projeto feita pela Comissão Interna de Avaliação da 
FUNDACC não garante sua contratação. Os projetos selecionados somente serão 
contratados de acordo com a necessidade da instituição e com a demanda 
estabelecida em cada área cultural. 
 
5) Das etapas de julgamento e aprovação: 
 
 5.1)A aprovação dos projetos pelo Conselho Deliberativo e Diretoria de Cultura, 
será realizada após avaliação feita por uma Comissão Interna de Avaliação da FUNDACC, 
considerando-se os critérios estabelecidos no Regulamento, parte integrante deste 
Edital; 
 

5.2) O critério utilizado pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDACC para 
seleção dos projetos, será baseado na qualidade, pertinência do projeto apresentado e 
na apresentação de títulos, documentos e comprovantes de formação e experiência 
profissional, segundo estabelecido no Regulamento, parte integrante deste Edital; 

 
5.3) Fica facultada à Comissão Interna de Avaliação da FUNDACC, convocar o 

candidato para demais esclarecimentos, entrevista pessoal e ou demonstração prática; 
 

 5.4) Os resultados da análise dos projetos serão afixados no Quadro de Avisos 
Gerais da FUNDACC, a partir das 14 horas do dia 10 de julho de 2017; 
 
 5.5) As decisões da Comissão Interna de Avaliação e do Conselho Deliberativo da 
FUNDACC são finais e irrecorríveis.  
 
6) Disposições Finais: 
 
 6.1) Fica facultado à FUNDACC o direito de adequação dos projetos às 
necessidades da entidade, em concordância com o autor do projeto; 
 
 6.2)Os dias, horários e locais das atividades desenvolvidas pelo prestador de 
serviço selecionado, serão definidos segundo as necessidades dos espaços nos quais as 
oficinas serão realizadas, cabendo à FUNDACC,por intermédio da Diretoria de Cultura, 
analisar esta demanda; 
 
 6.3)As eventuais dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser esclarecidas 
na sede da FUNDACC, na rua Santa Cruz, nº. 396 – Centro, nesta, de segunda a sexta das 
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09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, ou via e-mail: oficinas.fundacc@gmail.com, no 
período de inscrição estabelecido neste Edital; 
 
 6.4)A contratação para execução do projeto será feita a título de prestação de 
serviço, não caracterizando o referido contrato, vínculo empregatício de qualquer 
espécie; 
 
 6.5) Faz parte integrante do presente Edital, o Regulamento que estará à 
disposição no Quadro de Aviso Gerais da FUNDACC e no site www.fundacc.sp.gov.br, 
para ciência dos interessados; 
 
 6.6) Não poderão apresentar projetos e nem se constituírem Procuradores, os 
membros que compõem o Conselho Deliberativo, a Comissão Interna de Avaliação, assim 
como funcionários da FUNDACC; 
 

6.7) A simples participação mediante o fornecimento de projetos, implicará 
sujeição de todas as cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e Regulamento; 

 
6.8) Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração do 

projeto ou apresentação da documentação exigida; 
 
6.9) Os projetos não selecionados para o 2º semestre de 2017, bem como toda 

documentação anexa, poderão ser retirados pelo proponente no prazo de 60 (sessenta 
dias) após dada publicidade dos projetos aprovados no quadro de avisos da FUNDACC. 
Findo esse prazo, os projetos serão inutilizados e devidamente descartados pela 
Comissão Interna de Avaliação. 

 
 
 

Caraguatatuba, 08 de junho de 2017. 
 
 
 
 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI 
Presidente da FUNDACC 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/

