
 

 

EDITAL Nº 01/2020 – DROPS DO COTIDIANO 

“Arte Igrejinhense na Vitrine” – Lei Aldir Blanc 

 

O site jornalístico de entretenimento e variedades DROPS DO COTIDIANO TORNA 

PÚBLICA a abertura de inscrições, entre os dias 23/12/2020 e 04/01/2021, do Edital “Arte 

Igrejinhense na Vitrine”, que selecionará artistas de todos os segmentos e diferentes 

manifestações artísticas com residência e/ou atuação em Igrejinha. Será observado o 

disposto nas condições e exigências estabelecidas neste edital. 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente edital tem por objeto a seleção de 10 (dez) artistas de todos os 

segmentos e diferentes manifestações artísticas com residência e/ou atuação em Igrejinha, 

que terão suas histórias, ações e/ou projetos publicados semanalmente no site Drops do 

Cotidiano e posteriormente compiladas em um e-book - disponível para baixar no site 

www.dropsdocotidiano.com. 

1.2 Não haverá pagamento em dinheiro ou outra espécie de recurso financeiro. É um 

edital cultural, onde a premiação será o registro jornalístico do trabalho desenvolvido. 

1.3 Os projetos poderão ser individuais ou coletivos e deverão ter sido realizados por 

artistas com residência e/ou atuação em Igrejinha. 

1.4 São objetivos deste edital: 

a) Registrar trabalhos artísticos de profissionais com atuação e/ou residentes 

no município de Igrejinha; 

b) Disponibilizar conteúdos culturais relevantes para a reflexão social semanalmente 

no site Drops do Cotidiano; 

c) Compilar em um e-book todo o material registrado e disponibilizar para o 

público o download gratuito no site; 

d) Possibilitar o desdobramento da produção da matéria para outros formatos, 

como pesquisa, criação, produção e fruição de bens e serviços culturais. 



 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desse edital simplificado pessoas físicas, profissionais na área 

cultural, que atuam e/ou residem no município de Igrejinha/RS. 

2.2 A comprovação será por autodeclaração quando da inscrição do projeto. 

 

3. ETAPAS DO EDITAL 

3.1 O presente edital será composto das seguintes etapas sucessivas: 

a) Divulgação: 24/12/2020 

b) Inscrição do projeto: de 24/12/2020 a 04/01/2021 

c) Admissibilidade e seleção: de 05/01/2021 a 08/01/2021 

d) Realização do projeto: de 09/01/2021 a 31/03/2021 

 

4. DIVULGAÇÃO 

4.1 A divulgação do edital ocorrerá nas páginas eletrônicas e redes sociais do Drops 

do Cotidiano, disponibilizando o acesso a este edital e seus anexos e as informações sobre 

os andamentos do processo. 

4.2 Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre este edital, basta enviar 

mensagem escrita para o endereço eletrônico: dropsdocotidiano@gmail.com com o assunto 

“Edital Arte Igrejinhense na Vitrine” durante o prazo de inscrição. Todas as respostas serão 

fornecidas em até 03 (três) dias. 

 

5. INSCRIÇÃO DO PROJETO 

5.1 A inscrição será realizada por meio de Formulário de Inscrição, disponível no 

site www.dropsdocotidiano.com, a partir das 18h do dia 23/12/2020 até às 23h59 do dia 

28/12/2020. 

5.2 No preenchimento do formulário deverão ser apresentadas informações sobre a 

atuação na área cultural do artista, proponente do projeto, para fins de mapeamento. 

5.3 Os projetos culturais deverão desenvolver atividades relacionadas aos seguintes 

setores: Artes visuais; Audiovisual; Artesanato; Culturas Populares; Cultura Viva; Circo; 
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Diversidade Linguística; Dança; Livro, Leitura e Literatura; Música e Teatro. 

5.4 Os projetos que se enquadrem em mais de um setor, desenvolvendo conteúdos 

integrados e/ou transversais, devem se relacionar na categoria Transversal. 

 

6. ADMISSIBILIDADE E SELEÇÃO 

6.1 A Comissão de Admissibilidade e Seleção será composta por profissionais da 

região ligados à area da cultura que realizará a admissibilidade dos projetos, verificando a 

adequação da proposta ao edital e a coerência com o respectivo setor relacionado na 

inscrição. 

6.2 Os projetos admitidos serão selecionados por critérios que compreendem a 

história e relevância do trabalho, a sua diversidade e impacto cultural.  

 

7.  REALIZAÇÃO DO PROJETO 

7.1  A execução da produção das matérias será agendada com o artista. 

7.2  Os conteúdos culturais produzidos serão postados na internet, com livre acesso 

e mantendo o conteúdo disponível de forma permanente. 

7.3 O acesso ao conteúdo digital, bem como a participação e a interação das 

pessoas, deverá será estimulado via redes sociais. 

7.4 As informações postadas sobre o conteúdo produzido circulará em redes sociais 

utilizando a hashtag #culturaessencial, #LeiAldirBlanc, #ArteIgrejinhense #dropsdocotidiano e 

#Igrejinha na legenda do conteúdo. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não há pagamento em dinheiro para os participantes.  

O cronograma de execução e/ou as regras deste edital poderão ser alteradas desde que 

aprovadas pela comissão julgadora a qualquer momento, sem que caiba aos interessados 

qualquer direito de se opor ou algo a reivindicar em razão de alguma alteração. Se houver 

alguma alteração, as informações serão publicadas em errata ou edital complementar. 

As atividades e entrevistas desenvolvidas entre artistas classificados e o DROPS DO 

COTIDIANO não geram vínculo empregatício de qualquer natureza, bem como não 



 
materializam qualquer outro relacionamento contratual, nem consórcio ou sociedade de fato 

ou de direito, e não estabelecem qualquer subordinação técnica, hierárquica ou econômica 

entre as partes envolvidas. 

Os projetos culturais não possuem caráter de exclusividade, não impedindo que as partes 

desenvolvam atividades similares com terceiros. 

A inscrição dos interessados implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital e na imediata autorização de uso de nome e imagem. 

Casos omissos serão deliberados pela comissão julgadora. 

Esse Edital é financiado pela Lei Aldir Blanc. 

 


