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SISTEMA
•

P: Mesmo tendo realizado o cadastro online de Pessoa Jurídica, devo fazer cadastro como
Pessoa Física/Proponente?
R: Sim, caso você seja o proponente do projeto. Os projetos podem ser inscritos somente através do
cadastro online de pessoa física.

•

P: É possível efetuar troca do e-mail cadastrado?
R: Não. A troca de e-mail não poderá ser realizada pelo usuário, pois este é um vínculo para sua
inscrição no sistema. Caso seja necessário (troca do endereço de e-mail institucional da empresa ou
mudança de proponente no projeto, por exemplo), o usuário deverá entrar em contato com a equipe
técnica para expor o caso, através do e-mail editaiscultura@sesisp.org.br

•

P: É possível efetuar cadastro como Pessoa Jurídica e Pessoa Física com o mesmo e-mail?
R: Não. O e-mail é utilizado como chave para acessar o sistema, portanto, devem ser utilizados
e-mails diferentes para cada cadastro.

•

P: Quero cadastrar o meu projeto, porém o sistema não me dá a opção do botão de Adicionar
Projeto. Como devo proceder?
R: Para cadastrar um projeto, você tem que necessariamente fazer o cadastro de Pessoa Física/
Proponente. Somente nesta etapa a opção Adicionar Projeto estará habilitada.

•

P: Ao preencher os campos para cadastro, o sistema apresenta erro, não concluindo a operação.
R: Sugerimos que sejam utilizados os navegadores Internet Explorer ou Google Chrome. Outros
navegadores poderão apresentar problemas. Caso o erro persista, solicitamos que seja enviado ao
e-mail editaiscultura@sesisp.org.br o print da tela com o erro para averiguação do departamento de
tecnologia do Sesi-SP.

•

P: Preenchi todos os campos da ficha de cadastro, porém as informações não foram salvas.
R: A página possui um “timeout” de 12 minutos, ou seja, caso o usuário permaneça com o sistema
aberto por este tempo sem fazer nenhuma alteração, o sistema desconecta automaticamente.

•

P: Já preenchi todas as informações na ficha de projeto e anexei todos os materiais solicitados no edital. Como finalizo minha inscrição?
Através do botão “Enviar Proposta” (ícone de upload). Após o envio da proposta, o proponente não
poderá mais realizar alterações no projeto, mas poderá continuar inscrevendo novos projetos e
alterando projetos não enviados normalmente.

•

P: Posso tirar dúvidas por telefone, nas unidades do SESI-SP ou junto a funcionários da entidade com os quais eu tenha contato direto?
R: Não. Para garantir a resposta adequada e o devido monitoramento do funcionamento dos sistemas,
todas as dúvidas devem ser encaminhadas unicamente para o e-mail editaiscultura@sesisp.org.br

INSCRIÇÕES
•

P: Fui contemplado em edições anteriores deste edital. Posso concorrer nessa edição?
R: Sim. Não há impedimento legal para essa situação.

•

P: Quantos projetos cada proponente pode inscrever neste edital?
R: Não há limite para inscrição de projetos

•

P: Serão aceitas inscrições por e-mail ou pessoalmente?
R: Não. As inscrições serão feitas somente pelo Sistema de Captação de Projetos Online.

•

P: Esqueci de enviar um material, posso enviá-lo depois?
R: Após o projeto ser enviado, não é possível realizar novas alterações.

•

P: Posso ser proponente de um projeto e estar na ficha técnica de outro?
R: Sim. Não há impedimento para essa situação.

•

P: Pode participar deste edital Pessoa Física ou Representante Legal – Pessoa Jurídica, de
qualquer Estado do Brasil?
R: Sim. O Item 4.2.3 do Edital orienta que “Os projetos podem ser apresentados por Pessoa Física
residente no Brasil ou por representante legal Pessoa Jurídica sediada no Brasil.”

•

P: Quais materiais devem ser enviados via correio?
R: Serão recebidos via correio apenas os materiais referentes aos projetos de Literatura, conforme
descritos no item 6.7 do Edital. O SESI-SP não se responsabiliza pelo recebimento, análise ou guarda
de materiais não solicitados.

DOCUMENTAÇÃO
•

P: Os documentos indicados no anexo III devem ser enviados no ato da inscrição? Ele é requisito para a avaliação do meu projeto?
R: Não. O envio desses documentos somente será necessário para os projetos que forem selecionados
e que, efetivamente, farão parte da programação do Sesi-SP.

ORÇAMENTO
•

P: É obrigatório o envio de orçamento no momento da inscrição ou apenas quando solicitado?
R: O envio de orçamento é obrigatório apenas para as seguintes modalidades:
Artes Cênicas – Viagem Teatral – Montagens Cênicas Inéditas
Artes Visuais – Espaço Galeria SESI-SP
Artes Visuais – Galeria de Arte Digital Sesi-SP
Artes Visuais - Galeria de Arte SESI-SP
Artes Visuais - Ocupação Artística no SESI-SP
Música – Série Internacional
Para as demais modalidades, o envio de orçamento não é necessário.
No entanto, é importante lembrar que toda negociação referente ao número de apresentações,
cachês e/ou custos de produção, bem como demais necessidades – será feita após a seleção da
proposta e mediante demanda definida pelo SESI-SP que, caso ache pertinente, entrará em contato
para a contratação.
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•

P: Na modalidade SESI Viagem Teatral - Montagens Cênicas Inéditas é solicitado o
encaminhamento de um orçamento. Há alguma indicação de valores de referência do
SESI ou o grupo propõe os valores de acordo com o seu entendimento? Até quando posso
encaminhá-lo?
R: O SESI não apresenta indicação de valores, cabendo aos grupos enviar o orçamento do projeto
que achar condizente com as suas necessidades técnicas e operacionais. O orçamento para essa
modalidade deve ser encaminhado somente via sistema, ou seja, ele deve ser anexado como material
digital até o prazo final de inscrições do edital.

•

P: Na modalidade SESI Viagem Teatral - Montagens Cênicas Inéditas o proponente deve
obrigatoriamente realizar a pré-produção/criação do espetáculo no Estado de São Paulo?
R: Caso a Cia. seja de outro Estado do Brasil, a pré-produção (ou fase de criação do espetáculo)
poderá ser feita no seu Estado de origem. As apresentações dos espetáculos serão obrigatoriamente
no Estado de São Paulo.

•

P: Os documentos anexados digitalmente também devem ser encaminhados via correios,
junto com o DVD do espetáculo?
R: Não.

•

P: Meu espetáculo é adulto, mas tem uma personagem infantil que é feito por um garoto. Já
tenho a autorização do responsável legal pelo menor que fará a personagem. O edital impede que eu inscreva meu projeto?
R: Conforme indicação no edital, “será permitida a participação de menores de idade nas atividades
artísticas, desde que autorizada pelos pais ou responsáveis e mediante autorização do juizado da
infância e da juventude conforme prerrogativas legais vigentes.”

•

P: Grupos internacionais poderão ser representados por produtoras de seu país de origem?
R: Apenas artistas/grupos estrangeiros que possuam representação legal de empresa sediada no Brasil
poderão se inscrever na modalidade Viagem Teatral Montagens Cênicas Internacionais.
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•

P: Todas as modalidades de Artes Visuais precisam de um Representante Legal – Pessoa
Jurídica para inscrição de projeto?
R: Não. É obrigatório Representante legal - Pessoa Jurídica somente nas modalidades Espaço Galeria
SESI-SP e Galeria de Arte SESI-SP.

seleção de projetos culturais
Perguntas Frequentes

•

P: Toda modalidade de Literatura precisa de um Representante Legal - Pessoa Jurídica para a
inscrição do projeto?
R. Para os projetos em Literatura não é necessário o cadastro de Representante legal. A inscrição
pode ser efetuada somente como Pessoa Física.
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•

P: Grupos internacionais poderão ser representados por produtoras de seu país de origem?
R: Apenas artistas/grupos estrangeiros que possuam representação legal de empresa sediada no Brasil
poderão se inscrever na modalidade Série Internacional.

•

P: Nos editais de música não consegui identificar nenhum item que mencione “envio de
material via postagem”.
R: Nesta linguagem não há necessidade de envio de material físico de material fisco a ser postado.
É necessário apenas o envio de material digital.

