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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA – FUNDACC  
REGULAMENTO – OFICINAS CULTURAIS  

2º SEMESTRE DE 2017 
EDITAL Nº 023, DE 08 DE JUNHO DE 2017 

 
 
A Presidente da FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, no uso de suas 
atribuições resolve tornar público para o conhecimento dos interessados, o presente 
REGULAMENTO, parte integrante do Edital nº 023, de 08 de junho de 2017, para participação 
da Seleção de Projetos Culturais para execução no período de AGOSTO a NOVEMBRO de 2017, 
na cidade de Caraguatatuba.  
 
 
1. DOS OBJETIVOS  

 
1.1 Com o compromisso de oportunizar o acesso à cultura, a FUNDACC disponibiliza espaços 
destinados a atividades culturais que proporcionam a aquisição de novos conhecimentos e novas 
vivências, de experimentação e de contato com os mais diversos tipos de linguagens, técnicas e 
ideias, possibilitando a difusão cultural, a formação de público para o setor cultural.  
 
1.2 Os cursos oferecidos para as diversas faixas etárias proporcionam a valorização do cidadão, a 
inclusão cultural e social, incentivando novos talentos e o desenvolvimento pessoal e intelectual, 
auxiliando na formação de cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade;  
 
1.3 Como forma de ampliar o atendimento, a FUNDACC prevê também a realização das oficinas 
em locais oferecidos por entidades parceiras e afins, distantes dos bairros onde possui Espaços 
Culturais, otimizando o atendimento de um número maior da população.  
 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba realiza seus programas e projetos, 
visando à eficiência, maior abrangência e maior equilíbrio no atendimento, assim sendo, os 
programas ficam ajustados para melhor atendimento da população e dos agentes multiplicadores 
de Caraguatatuba; 
 
2.2 A seleção dos projetos dar-se-á na modalidade de Oficinas Culturais, com cursos em nível 
iniciante, intermediário e avançado, voltados à vivência e experimentação cultural de seus 
participantes, desenvolvendo de maneira ampla conceitos teóricos, técnicas e procedimentos de 
uma linguagem ou modalidade artística específica, de maneira dinâmica e atuante, constituindo-
se como ferramenta ágil e flexível, capaz de atingir os diferentes grupos sociais despertando 
interesses, revelando potencialidades, fazendo aflorar a criatividade, discussão e reflexão, 
possibilitando o aperfeiçoamento técnico e a aquisição de novos conhecimentos.  
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados ou pelo representante legal (munido 
de procuração com firma reconhecida), na sede da FUNDACC, situada na Rua Santa Cruz, 396 – 
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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; 
 
3.2 O proponente ou seu representante legal deverá ser maior de 18 anos;  
 
3.3 Os interessados deverão inscrever projetos para participação da seleção para as oficinas nas 
áreas de: Artes Circenses, Artes Plásticas, Artesanato Identitário, Cine-Foto-Vídeo-Som-
Rádio-TV-Novas Mídias, Dança, Ecologia, Folclore e Tradições Populares, Literatura, 
Música e Teatro;  
 
3.4 No ato da inscrição o proponente deverá entregar: 
 
a) Projeto Cultural;  
 
b) Currículo (datado, assinado e documentado, conforme o item 5.1);  
 
c) Cópias (frente e verso) legíveis do RG (Registro Geral – Identidade) e do CPF (Cadastro de 
Pessoas Físicas) ou comprovante de regularidade de situação cadastral no CPF 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
 
d) Comprovante de residência (com indicação de CEP) do endereço que constar no currículo;  
 
e) Cópia do Título de Eleitor;  
 
f)Cópia do último comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral 
(www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 
 
g) 01(uma) Foto 3x4; 
 
h) Comprovante de Inscrição na Previdência Social ou Comprovante de Inscrição PIS/PASEP;  
 
i) Atestado de Antecedentes Criminais, com emissão não superior a 30 dias da data de inscrição 
(www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestados.aspx); 
 
j) Declaração de Aceitação dos termos do Edital, conforme Modelo – Anexo I deste Regulamento.  
 
3.5 Não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por e-mail, propostas manuscritas ou 
em desacordo com este Regulamento;  
 
3.6  Não serão recebidos projetos com documentação incompleta. 

 
 

4.  DOS PROJETOS  
 

4.1 Os projetos deverão ser apresentados em folhas tamanho A4, com perfurações (modelo 
arquivo), fixados com grampos ou similares plásticos sem a necessidade de encadernação e 
pastas, elaborados de maneira clara e sucinta. Também deverão estar rubricados e assinados 
pelo proponente e conter, obrigatoriamente:  
 
a) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO – título, área cultural e proponente;  
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b) JUSTIFICATIVA – fundamentar e explicar o porquê da proposta, enfocando interesse e alcance 
em relação ao público alvo;  
 
c) OBJETIVO – enumerar e explanar os resultados pretendidos para a execução do projeto;  
 
d) PÚBLICO-ALVO – especificar faixa etária, grau de formação, nível em que o projeto se 
enquadra (iniciante, intermediário e avançado) e demais pré-requisitos para participação na 
oficina e outras informações sobre o público almejado;  
 
e) CRONOGRAMA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – definir duração e frequência das 
aulas, programa de atividades e conteúdos, detalhando-os no transcorrer do projeto a 
metodologia utilizada e os prazos necessários à execução, considerando o nível em que o projeto 
se enquadra (iniciante, intermediário e avançado) – Período de Agosto a Novembro; 
 
f) CARGA HORÁRIA – definir o número de horas necessárias para execução do projeto de 
Oficinas Culturais proposto, considerando nível em que o projeto se enquadra (iniciante, 
intermediário e avançado);  
 
g) MATERIAIS – especificar todos os materiais essenciais para o desenvolvimento do projeto, 
informando: tipo, referência, quantidade por participante e a frequência de utilização segundo as 
etapas do projeto. Também deverá ser definido o uso de equipamentos específicos.  
 
4.2 A seleção e eventual contratação do projeto não implica na aquisição dos 
materiais/equipamentos especificados no projeto, por parte da FUNDACC;  
 
4.3 Quesitos mínimos para elaboração de Projeto Cultural, considerados pela Comissão Interna 
de Avaliação para seleção:  
 
a) Cronograma adequado à execução do projeto;  
 
b) Detalhamento claro e coerente da proposta;  
 
c) Relevância cultural e social;  
 
d) Exequibilidade.  
 
 
5. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS CURRICULARES  
 
5.1 A apresentação de títulos, certificados e demais comprovantes para todas as áreas 
compreendem:  
 
a) Certificações de formação acadêmica e/ou Títulos de Mestre na área pretendida;  
 
b) Certificação de Registro Profissional na área pretendida;  
 
c) Certificações de experiência artística na área pretendida, nos últimos 05 (cinco) anos;  
 
d) Certificações de experiência docente na área pretendida (desde que não sejam emitidas pela 
FUNDACC), nos últimos 05 (cinco) anos;  
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e) Demais comprovantes de participação em atividade cultural na área pretendida, nos últimos 
05 (cinco) anos.  
 
5.2 Serão aceitos até 05 certificações de cada item acima;  
 
5.3 Serão aceitos como comprovantes de atividade cultural na área pretendida, clipping, material 
de folheteria, fotos e vídeos.  
 
 
6. DA SELEÇÃO  
 
6.1 A avaliação e seleção dos projetos serão de responsabilidade de uma Comissão Interna de 
Avaliação, nomeada pela FUNDACC e submetida à apreciação do Conselho Deliberativo da 
FUNDACC;  
 
6.2 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 neste Regulamento;  
 
6.2.1 Será considerado também como critério pela Comissão Interna de Avaliação da FUNDACC, o 
histórico de atuação e desenvolvimento dos projetos de mesmo conteúdo e ou proponente, 
contratados anteriormente pela fundação;  
 
6.3 A seleção do projeto feita pela Comissão Interna de Avaliação 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;  
 
6.4 Fica facultada à Comissão Interna de Avaliação da FUNDACC, convocar o candidato para 
demais esclarecimentos, entrevista pessoal e ou demonstração prática;  
 
6.5 Os resultados da análise e seleção dos Projetos serão afixados a partir das 14 horas do dia 
10 de julho de 2017, no Quadro de Avisos Gerais da FUNDACC;  
 
6.6 As decisões da Comissão Interna de Avaliação e do Conselho Deliberativo da FUNDACC são 
finais e irrecorríveis.  
 
 
7. DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1 Para a contratação deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
a) Número de Conta Corrente para pessoa física (tipo 1) do Banco do Brasil, para depósito de 
pagamento;  
 
b) Cópia da Licença de Autônomo, expedida pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.  
 
7.2 A entrega da documentação acima (item 7.1 a e b), para contratação, deverá ser feita nos dias 
11, 12 e 13 de julho de 2017, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00;  
 
7.3 O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega de documentação acarretará na 
desclassificação do projeto;  
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7.4 Os proponentes que tiverem projetos selecionados, serão contratados sob o regime de 
prestação de serviço, sem vínculo empregatício, conforme previsto no Art. 593 e seguintes do 
Código Civil Brasileiro, observados os requisitos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores;  
 
7.5 A importância a ser paga pelos serviços que constituem objeto deste regulamento será de 
acordo com os serviços efetivamente realizados no período e atestados pela fiscalização da 
FUNDACC. 
 
7.6 Os contratos poderão ser rescindidos, mesmo após análise da demanda estabelecida em cada 
área cultural, caso ocorra falta de interessados inscritos em participar da Oficina contratada;  
 
 
8. DAS PENALIDADES 
 
8.1 Os selecionados e contratados nos termos acima se comprometem desde já, a realizar o 
cumprimento de suas cargas horárias no local estipulado, sob pena de rescisão do contrato 
firmado e multa;  
 
8.2 Fica, desde logo, assegurado à FUNDACC o direito de, uma vez rescindido o contrato com o 
proponente do projeto, durante o período previsto para sua execução, transferir o objeto do 
mesmo a terceiros, sem consulta ou interferência deste, respondendo o proponente pelo 
inadimplemento do contrato, causa da rescisão;  
 
8.3 A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos do disposto no 
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das seguintes penalidades:  
 
a) Advertência;  
 
b) Pela inexecução parcial: multa de 2% (dois por cento) do valor da parcela não executada do 
contrato;  
 
c) Pela inexecução total: multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;  
 
d) Para cada falta injustificada: desconto da hora aula não trabalhada;  
 
e) As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior serão limitadas 
a 02 (duas) durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão contratual por 
inexecução parcial e incidência na multa prevista no item “b”, adotando-se como solução para a 
hipótese, a reposição da prestação dos serviços, de acordo com a disponibilidade da FUNDACC; 
 
f) As faltas justificadas, por motivo de caso fortuito ou força maior serão limitadas a 5 (cinco) 
durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial, 
adotando-se como solução para a hipótese, a reposição da prestação dos serviços, de acordo com 
a disponibilidade da FUNDACC; 
 
g) O prestador de serviço que incidir em 02 (duas) advertências durante o período de vigência do 
contrato, será impedido de contratar com a FUNDACC, pelo prazo de 02 (dois) anos.  
 
8.4 Nas mesmas penalidades incorrerá o executor de projeto que violar direitos fundamentais da 
criança e ou do adolescente, praticando condutas inapropriadas à execução do projeto que lhe 
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causem algum tipo de ameaça ou constrangimento, devendo o executor cumprir o disposto na Lei 
Federal nº. 8069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente;  
 
8.5 As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções 
previstas na legislação que rege a matéria (em especial as previstas no subitem 8.4), são 
independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.  
 
 
9. DAS ATRIBUIÇÕES 
 
9.1 Compete à FUNDACC:  
 
a) Disponibilizar os espaços físicos adequados para a realização dos cursos;  
 
b) Disponibilizar estrutura mínima para realização dos cursos;  
 
c) Coordenar as execuções de cada uma das propostas selecionadas;  
 
d) Fiscalizar a execução do contrato por intermédio da Diretoria de Cultura, em conjunto com os 
Coordenadores de Área;  
 
e) Elaborar planejamento em conjunto com os artistas orientadores selecionados;  
 
f) Elaborar certificados e materiais gráficos;  
 
g) Divulgar os cursos na mídia local.  
 
9.2 Compete ao proponente do projeto aprovado:  
 
a) Planejar os encontros;  
 
b) Elaborar relatórios mensais de atividades, devidamente assinados;  
 
c) Apresentar ficha de frequência dos aprendizes;  
 
d) Cumprir horários e os cronogramas pré-estabelecidos;  
 
e) Participar quando solicitado, das atividades realizadas pela FUNDACC nas quais as oficinas 
darão mostras dos trabalhos desenvolvidos;  
 
f) Participar de reuniões com a Coordenação de Área;  
 
g) Apresentar conduta ilibada na execução do projeto, em cumprimento do disposto na Lei 
Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 
 
10. DO CRONOGRAMA  
 
a) Período de inscrições: 08 de junho de 2017 até o dia 07 de julho de 2017;  
 
b) Avaliação e Seleção: de 08 de junho a 10 de julho de 2017;  
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c) Resultado: 10 de julho de 2017 a partir das 14 horas;  
 
d) Encontro Preparatório com os contratados: em dias e locais a serem informados 
oportunamente;  
 
e) Início das atividades nas Oficinas Culturais: 1º de agosto de 2017.  
 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1 O proponente do projeto contratado terá seus vencimentos calculados por hora/aula, 
estipulado o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) por hora/aula, devendo incidir no valor total a ser 
pago por cada período de prestação dos serviços, impostos obrigatórios, que serão retidos no 
pagamento;  
 
11.2 Fica estabelecido que o proponente isenta a FUNDACC de quaisquer obrigações relativas às 
despesas adicionais, como diárias, alimentação, transporte, entre outras, referentes à execução do 
projeto selecionado e contratado;  
 
11.3 Qualquer dano e/ou perda de material patrimonial, ocorrido no período de execução do 
curso ou oficina, será de inteira responsabilidade do proponente do projeto; 
 
11.4 Será firmado entre o proponente do projeto selecionado e a FUNDACC, um contrato onde 
constarão direitos e deveres de ambas as partes, considerando o disposto no Edital nº. 023, de 
08 de junho 2017 e no presente Regulamento;  
 
11.5 É facultado à FUNDACC ampliar ou reduzir o período de duração das oficinas, conforme 
adequação às necessidades verificadas durante a vigência do Edital nº. 023, de 08 de junho 
2017, e do presente Regulamento;  
 
11.6 É facultado à Comissão Interna de Avaliação, aprovar projetos que não se enquadrem nas 
áreas culturais citadas anteriormente, desde que considerados de relevante valor sociocultural 
para a comunidade;  
 
11.7 Fica também convencionado que o Proponente autoriza, em caráter permanente, o uso de 
fotos, filmes e imagens obtidas, bem como as obtidas por terceiros onde estejam fixadas imagens 
do proponente no exercício da execução do projeto, com finalidade de divulgação, por qualquer 
tipo de mídia, das atividades institucionais da FUNDACC, nos termos do artigo 111 da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e seu parágrafo único;  
 
11.8 As eventuais dúvidas referentes ao presente Regulamento poderão ser esclarecidas na sede 
da FUNDACC, na Rua Santa Cruz, nº. 396 – Centro, de segunda à sexta, em dias úteis, das 09h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00 ou por via e-mail: oficinas.fundacc@gmail.com, no período de 
inscrição estabelecido neste Regulamento.  
 
 
Caraguatatuba, 08 de junho de 2017. 
 

 
 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI 
Presidente 
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ANEXO I 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 
 
 

 
 
Eu,___________________________________________________________________(nome do proponente do projeto), 

inscrito no CPF nº _____________________, RG nº ____________________, residente e domiciliado 

___________________________________________________________________________________________________(endereço 

completo), venho requerer a inscrição do Projeto denominado 

___________________________________________________________________________, de acordo com Edital nº. 023, 

de 08 de junho 2017, para Seleção de projetos para Oficinas Culturais da FUNDACC.  

 
Declaro que conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente Edital, bem como me 
responsabilizo por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento da sua 
execução, caso venha a ser contratado.  
 
Declaro ainda, estar ciente de que poderei ser contratado para prestar serviços em quaisquer 
equipamentos e ou locais indicados por ocasião da contratação, localizados em qualquer bairro 
do Município de Caraguatatuba.  
 
Estou ciente de que minha inscrição e possível seleção para desenvolvimento de meu projeto, não 
geram direito subjetivo à minha efetiva contratação pela FUNDACC.  
 
Em anexo, o projeto e a documentação exigida neste Edital, de cujos termos DECLARO estar 
ciente e de acordo.  
 
Atenciosamente,  
 
Caraguatatuba, _____ de __________ de 2017. 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
(nome e assinatura do proponente 


