EDITAL
A Azo Ar Club e Insólito Cia de Teatro, torna público o presente
edital do FETI Festival de Teatro Infantil para seleção de
propostas de grupos que desenvolvam trabalhos artísticos
voltado para crianças, em diversos gêneros, formatos e
linguagens a ser realizado de 5 à 10 de junho de 2021. Seguindo
as orientações da Organização Mundial de Saúde, devido ao
estado de calamidade pública enfrentado mundialmente, a 4º
edição do festival será inteiramente online no canal do Youtube
da Azo Art Club. No ato da inscrição, os interessados deverão
enviar link do espetáculo gravado. É importante ressaltar que,
caso seja selecionado, o mesmo material enviado será exibido
nas nossas plataformas digitais.

DA REALIZAÇÃO
Art.1º - A 4º edição do Festival de Teatro Infantil de Teófilo Otoni
a principio será realizada no período de 25 à 30 de junho de 2021,
salvo motivo de força maior. Caso em que será amplamente
divulgada a nova data.

DAS INSCRIÇÕES
Art.2° - Poderão se inscrever no período de 12 à 26 de maio, na
4º edição do Festival de Teatro de Teófilo Otoni/MG as propostas
de espetáculos teatrais, contação de histórias e etc... que sejam
voltado para o público infantil através de pessoas físicas e/ou
jurídicas para a participação no 4º FETI – Festival de Teatro
Infantil, constituídas como: Pessoa Jurídica, representantes de
Artistas, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras
(desde que instalada no país e exerçam suas atividades com
regularidade), e desde que apresentem em seus atos
constitutivos objetivos sociais compatíveis com as atividades
propostas, assim também como pessoa física.
Art.3° - Artistas menores de 18 (dezoito) anos só poderão
participar com a autorização dos pais ou responsáveis, com firma
reconhecida, além da cópia legível da Carteira de Identidade.
Art.4°- As inscrições serão somente on-line, através do site
www.azoartclub.com/editalfeti e deverão ser feitas de 12 à 26
de maio. Não serão aceitas inscrições após este prazo.
Art.5°- Os trabalhos inscritos poderão ser inéditos ou não,
podendo assim ter participado das edições anteriores do FETI.

Art.6°- A ficha de inscrição deverá ser preenchida diretamente
no site www.azoartclub.com/editalfeti. O projeto somente será
considerado como válido após a finalização da inscrição.
Art.7º No formulário devem ser apresentadas as seguintes
informações e serem enviados os seguintes documentos:
1- Nome completo da/do artista ou da/do representante da
dupla/grupo/coletivo artístico;
2CPF
da/do
artista
ou
da/do
representante
da
dupla/grupo/coletivo artístico (a ser anexado);
3- Nome artístico da/do artista individual ou da/do representante
da dupla/grupo/coletivo artístico ;
4- Nome da dupla/grupo/coletivo artístico ;
5- Nome do trabalho artístico inscrito no edital;
6- Breve trajetória artística da/do artista ou da dupla/grupo/coletivo
artístico;
7- Breve apresentação/descrição do trabalho artístico inscrito no
edital;
8- Categoria do trabalho artístico;
9- Sinopse do trabalho artístico;
10- Envio de três fotos do trabalho proposto em jpeg ou png com
resolução de até 2mb cada (a ser anexado);
11- Link para vídeo do trabalho artístico inscrito no edital;
12- Links para as redes sociais/site da/do artista ou da
dupla/grupo/coletivo artístico.
Art.8º Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Art.9º 0 grupo poderá inscrever mais de um trabalho, mas
somente um será selecionado.

Art.10º - Caso o trabalho seja selecionado, o grupo deverá
apresentar no prazo máximo de 5 dias após a data de divulgação
do resultado do edital a seguinte documentação:
1- Autorização para o uso de imagens e som de voz referente às
imagens dos artistas envolvidos nas obras selecionadas para o
festival (deve ser preenchida individualmente e assinada por cada
artista envolvido);
2- A liberação de direitos autorais (dramaturgia e músicas) é de
inteira responsabilidade dos grupos selecionados.
3- Comprovante de inscrição do CNPJ
4- Cópia do RG, CPF
5- Menores de idade, integrantes de espetáculos, devem portar
autorização dos pais ou responsáveis legais e do Juizado de
Menores para participação no festival;

DA SELEÇÃO:
Art.11º - Serão selecionados 5 trabalhos para a 4º edição do FETI
- Festival de Teatro Infantil.
Art. 12º - A comissão de seleção do festival será formada por
membros da Insólito Cia de Teatro
1- Ficam a cargo da comissão de seleção os critérios de escolha
dos trabalhos que farão;
2- A decisão da comissão de seleção é soberana e inquestionável,
não havendo possibilidade de recurso;

EMBOLSO:
Art.13° Os trabalhos selecionados receberão
R$1.000,00
mediante a apresentação obrigatória de nota fiscal, de acordo com
a legislação vigente, referente à apresentação dentro da
programação do FETI -Festival de Teatro Infantil de Teófilo Otoni.
1- Todas as despesas referentes a realização das propostas
artísticas serão de responsabilidade dos respectivos grupos
selecionados.
2- A entrega da documentação deverá ser feita a partir do início
das contratações, cada selecionado deverá encaminhar a
documentação para azoartclub@gmail.com.
4 - O pagamento, será efetivado até o dia 28 de Junho de 2021,
mediante apresentação de nota fiscal e/ou a critério da empresa
por RPA, a NF conforme abaixo discriminado. Dados para
emissão de NF:
NOME EMPRESARIAL:GRUPO CULTURAL VIVA VOZ
CNPJ 08.872.739/0001-03,
R DR.MANOEL ESTEVES, 88, CENTRO, TEÓFILO OTONI/MG
CEP: 39.800.090
Corpo da Nota Fiscal: NF correspondente a participação
referente
à
apresentação
do
espetáculo
_____________________________________________________
____________ para o projeto 4º FETI - Festival de Teatro
Infantil de Teófilo Otoni, aprovado nos Editais da Lei Aldir
Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais
5 - A nota fiscal deverá conter o número da conta bancária, o
banco e a respectiva agência referentes ao CNPJ da empresa
selecionada.

DIREITOS E DEVERES
PRODUÇÃO AZO ART CLUB
É dever da produção:
1 - Cabe ao festival, realizar o pagamento estipulado aos grupos
selecionados;
2 - A organização do festival será responsável pela divulgação
das atividades programadas;

DOS GRUPOS PARTICIPANTES
É dever dos grupos:
1- Os grupos participantes, automaticamente no ato da inscrição,
cedem os seus direitos de som e imagem na participação da 4ª
edição do FETI - FESTVAL DE TEATRO INFANTIL DE TEÓFILO
OTONI.
2- O grupo selecionado que desistir de participar do Festival, após
a sua confirmação e sem aviso prévio, será automaticamente
impedido de concorrer nas duas edições subsequentes do
mesmo.
3- É de responsabilidade dos grupos participantes o eventual
recolhimento de taxas sobre direitos autorais (SBAT,
ABRAMUS e/ou ECAD) do seu espetáculo, caso necessário,
ficando a produção do FETI isenta desses possíveis encargos.

CONDIÇÕES GERAIS
1 - Após seleção e assinatura do instrumento jurídico pertinente, o
proponente não poderá cancelar as atividades, a não ser por justa
causa, devidamente comprovada
2 – É expressamente vedado aos proponentes selecionados, por
si ou por seus representantes, a citação, menção ou conexão da
atividade contratada com quaisquer patrocinadores ou apoiadores
particulares e/ou estranhos ao 4º FETI– Festival de Teatro Infantil,
concorrentes ou não dos patrocinadores e apoiadores oficiais do
evento, salvo autorização expressa da Coordenação Geral do
evento.

DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral
do 4º FETI – Festival de Teatro Infantil.
2 - O ato de inscrição de propostas implica em reconhecimento e
concordância com todas as disposições do presente Edital.
3 - Para mais esclarecimentos os interessados deverão entrar em
contato
com
a
produção,
pelo
endereço
eletrônico
azoartclub@gmail.com

REALIZAÇÃO

