ANEXO I
DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO
COM CATEGORIA ARTÍSTICA A SER CREDENCIADA
As listas de credenciamento serão publicadas de acordo com cada enquadramento
relacionado abaixo, sendo área de atuação, categoria e estilo.
MÚSICA
ITEM CATEGORIA

REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO

1

DJ

R$ 500,00
(quinhentos reais)

2

ARTISTA SOLO
(MÚSICA)

R$ 800,00
(oitocentos reais)

3

DUO (MÚSICA)

R$ 1. 200,00
(hum mil e
duzentos reais)

Duo de artistas musicais, musicista
e/ou cantor (instrumental, pop, rock,
rap e hip hop, reggae, brega, sertanejo,
samba, pagode, música erudita e
outros gêneros).

4

GRUPO
MUSICAL
POPULAR OU
ERUDITO

R$ 1.500,00
(hum mil e
quinhentos reais)

5

ORQUESTRA

R$ 3.000,00
(três mil reais)

Shows musicais propostos por
banda/grupo musical ou artista solo
acompanhado de banda (instrumental,
pop, rock, rap e hip hop, reggae,
brega, sertanejo, samba, pagode,
música erudita e outros gêneros).
Agrupamento instrumental utilizado
para a execução de música erudita ou
popular.
Em
sua
composição
predominam
os
instrumentos
acústicos, podendo integrar os
seguintes naipes: as cordas, madeiras,
metais e percussão.
Grupo
de
cantores
distribuídos por naipes segundo a
tessitura de suas vozes.

6

CORAL

R$ 1.500,00
(hum mil e
quinhentos reais)

Profissional que seleciona e reproduz
composições previamente gravadas,
trabalhando seu conteúdo e arranjo.
Musicista e/ou cantor solo que
desenvolva
atividade
musical
(instrumental, pop, rock, rap, reggae,
brega, sertanejo, samba, pagode,
música erudita e outros gêneros).

7

ARTISTAS E/OU
GRUPOS
AUTORAIS

R$ 1.500,00
(hum mil e
quinhentos reais)

Artistas e/ou grupos que desenvolvam
trabalho autoral.

LITERATURA
ITEM

CATEGORIA

REMUNERAÇÃO

8

CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS

R$ 800,00
(oitocentos reais)

9

INTERVENÇÃO
LITERÁRIA

R$ 1.200,00
(hum mil e
duzentos reais)

DESCRIÇÃO
Profissional que desenvolva atividade
de contação ou interpretação de
histórias, adultas ou infantis, que
promova o incentivo à leitura e acesso
ao livro.
Grupos ou artista individual que
desenvolva intervenções literárias, dos
mais diversos gêneros, cordel, poesia,
contos, causos e etc., a exemplo de
sarau, recital, leitura encenada,
intervenções urbanas unindo grafite e
literatura, construção de paginários

ARTES CÊNICAS (TEATRO, DANÇA CIRCO)
ITEM

CATEGORIA

REMUNERAÇÃO

10

ESQUETE

R$ 600,00
(seiscentos reais)

11

LEITURA
DRAMÁTICA

R$ 500,00
(quinhentos reais)

12

GRUPO DE
TEATRO

R$ 2.000,00
( dois mil reais)

DESCRIÇÃO
Pequenas peça ou cena dramática, de
curta duração, com até 15 minutos de
duração, possuindo no mínimo 01
(um) espetáculo no currículo como
comprovação.
Leitura em voz alta de texto teatral
para um público, realizada por ator ou
grupo. Podendo contar a utilização de
recursos cênicos, como figurino,
iluminação, adereços, sonoplastia e
etc.
Grupo que desenvolva atividade de
teatro, possuindo, no mínimo, 02
(dois) espetáculos no currículo como
comprovação.

13

ARTISTA
SOLO
(DANÇA)

R$ 600,00
(seiscentos reais)

Solista que desenvolva atividade de
dança, com, no mínimo, 01 (um)
espetáculo
no
currículo
como
comprovação.

14

GRUPO DE
DANÇA

R$ 2.000,00
(dois mil reais)

Grupo que desenvolva atividade de
dança, possuindo, no mínimo, 02
(dois) espetáculos no currículo como
comprovação.

R$ 600,00
(seiscentos reais)

Profissional que desenvolva atividades
circenses.

R$ 2.000,00
(dois mil reais)

Grupo de Profissionais que desenvolva
atividades circenses.

15

16.

GRUPO DE
CIRCO (até 06
integrantes)
GRUPO DE
CIRCO (apartir 06
integrantes)

CULTURA POPULAR
ITEM
17

18

19

CATEGORIA
GRUPO DE
CULTURA
POPULAR
(até 05
integrantes)
GRUPO DE
CULTURA
POPULAR
(de 06 a 10
integrantes)
GRUPO DE
CULTURA
POPULAR
(apartir de 11
integrantes)

REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO

R$ 600,00
(seiscentos reais)

Grupos de cultura popular (quadrilhas
juninas, bois e reisados,
maracatus,
repentistas,
cordelistas,
grupos
carnavalescos, dramista e outros).

R$ 1.000,00
(mil reais)

Grupos de cultura popular (quadrilhas
juninas, bois e reisados,
maracatus,
repentistas,
cordelistas,
grupos
carnavalescos, dramista e outros).

R$ 2.000,00 Grupos de cultura popular (quadrilhas
(dois mil reais) juninas, bois e reisados,
maracatus,
repentistas,
cordelistas,
grupos
carnavalescos, dramista e outros).

ARTES VISUAIS
ITEM

CATEGORIA

REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO

20

ARTES
VISUAIS

R$ 1.500,00
(mil e quinhentos
reais)

21

ARTES
VISUAIS

R$ 3.000,00
(três mil reais)

22

GRAFITE

R$ 1.000,00
(hum mil reais)

Artistas que realizam exposições de
arte nas categoria: cerâmica,
desenho, pintura, escultura, gravura,
design, artesanatos, fotografia, vídeo,
produção cinematográfica
Grupos de artistas que realizam
exposições de arte nas categoria:
cerâmica, desenho, pintura, escultura,
gravura,
design,
artesanatos,
fotografia,
vídeo,
produção
cinematográfica
Artista que realiza a arte do grafite,
uma arte urbana popular, a qual é uma
forma de manifestação artística em
espaços públicos, realizada nas
paredes com pinturas feitas com latas
de spray ou látex. Realizará
performance em eventos.

NOTA: A emissão de Nota Fiscal é de inteira responsabilidade do proponente. Os
valores propostos são brutos, ainda sem os descontos devidos (impostos). Os valores
propostos são referentes aos cachês pré-fixados.

