
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS 

 

 

CHAMADA PÚBLICA FCP/Nº 003/2016 - PROJETO PALCO ABERTO 

 

O Presidente da Fundação Cultural de Palmas torna público, para conhecimento dos 

interessados, a abertura do período de inscrições para apresentação no projeto “Palco 

Aberto”, a ser realizado das 16h às 24h, na Grande Praça do Espaço Cultural de Palmas, 

nas seguintes datas: 02 de abril; 07 de maio; 28 de maio; e 11 de junho de 2016. 

 

1.1. O projeto “Palco Aberto” é uma realização da Prefeitura de Palmas, por meio da 

Fundação Cultural de Palmas, e tem como objetivo convidar artistas para apresentarem 

seus trabalhos culturais, visando incentivar e divulgar a arte e a cultura. 

 

1.2. Podem ser inscritas propostas de áreas artísticas diversas: música, teatro, dança, 

performance, etc. 

 

1.3. O participante terá o tempo máximo de 20 minutos para realizar sua apresentação. 

 

1.4. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede administrativa da FCP até 24h 

antes do evento, mediante a apresentação do formulário de inscrição (Anexo I) 

devidamente preenchido e assinado pelo candidato. Endereço da instituição: Fundação 

Cultural De Palmas - Espaço Cultural de Palmas, Av. Teotônio Segurado, Área 

Verde da Quadra 202 Sul, S/N, Cep: 77.021-002, Palmas – TO. 

 

1.5. A depender do volume de inscrições, a Fundação Cultural de Palmas promoverá 

sorteio público para definir os participantes que integrarão a programação do evento. 

 

1.6. Os horários de apresentação serão definidos pela Fundação Cultural de Palmas e 

publicados na página da instituição. Será excluído da programação o participante que 

não comparecer no horário estipulado, podendo vir a ser substituído. 

 

1.6.1. Na hipótese de haver espaço na programação, a Fundação Cultural de Palmas 

estará aberta a receber propostas de apresentação ao decorrer do evento, ficando a seu 

critério incluí-las ou não na programação. 

 

1.7. O participante deverá estar no local de realização do “Palco Aberto” com no 

mínimo duas horas de antecedência do horário de sua apresentação. 

 

1.8. A participação do artista no projeto “Palco Aberto” é voluntária e exime a 

Fundação Cultural de Palmas de pagamento de ajuda de custo ou cachê pelas 

apresentações. 

 

1.9. No ato de inscrição o artista cede de forma gratuita à Fundação Cultural de Palmas, 

para uso institucional, todos os direitos de voz, som e imagem referentes à sua 

apresentação no projeto “Palco Aberto”. 

 



1.10. A Fundação Cultural de Palmas disponibilizará, para a realização do projeto 

“Palco Aberto”, estrutura básica de som, palco e iluminação. 

 

1.11. Para mais informações ou esclarecimentos entrar em contato com a Diretoria de 

Articulação e Difusão Cultural da Fundação Cultural de Palmas por meio dos telefones 

(63) 2111-2402, 2111-2403 e 2111-2406. 

 

 

 

 

Palmas, 10 de março de 2016. 

 

 

 

 

HECTOR FÁBIO VALENTE FRANCO 

Presidente da Fundação Cultural de Palmas



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 

1. PROPONENTE 

 

NOME: 

PSEUDÔNIMO: 

ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CIDADE: CEP: 

TELEFONE 1: TELEFONE 2: 

E-MAIL: 

RG: ÓRGAO EMISSOR: CPF: 

 

 

 

2. DADOS DA PROSPOSTA DE APRESENTAÇÃO 

 

TÍTULO (SE HOUVER): 

GÊNERO ARTÍSTICO: (    ) MÚSICA   (    ) TEATRO   (    ) DANÇA   (    ) OUTROS:__________________ 

IDENTIFICAR ESTILO MUSICAL: (    ) HIP HOP  (    ) SERTANEJO  (   ) ROCK  (    ) POP (    ) MPB  

(   ) AXÉ  (   ) PAGODE  (    ) SAMBA  (    ) OUTROS.  

NÚMERO DE INTEGRANTES NA APRESENTAÇÃO: 

DURAÇÃO ESTIMADA DA APRESENTAÇÃO (máximo 20 min): 

EQUIPAMENTOS E/OU ELEMENTOS CÊNICOS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________          _________________________________________ 

                  LOCAL E DATA                                                                              ASSINATURA DO CANDIDATO 


